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TABOADA
DOS

capítulos da IV. PARTE.

C__, AP. I. Chega ha Índia domjoãodecajlroparagouer-
nador com hunia armada de Jeis náos , e o que pajja co

gouernador Martim Aifonfo de fouja até fe ir a Lochim.

O nouo gouernador manda ieuantãr a valia dos bazarU'

cos
,
que Martira Af^onfo abaixara , e o que Johre ifto

fajja CO rncfmo Martim Ajjonjo , e co veador da fazenda
Aieyxo de Joufa : pag. i.

CAP. II. O gouernador próue algumas fortalezas de capi-

tães. Chcgao a Goa dous filhos dclRey de Ceilaõ pidirlhe

focorro ; manda armadas para fora ; chega também aly o

liey de Maluco mandado prefo por Jordaõ de freitas ca-

fitaÕ da fortaleza , e o que o gouernador faz fobre iffo >•

chegalhe recado do capitão de Dio , de fe lhe aparelhar

guerra ; daffe conta da cauja delia, O gouernador lhe

manda focorro : pag. 5",

CAP. III. Cogeçafar manda notificar ao capitão dom Jcao
mazcarenhas a jua linda ha cidade \ elle tendo nouas cer-

tas de guerra pede focorro ao gouernador , e aos capitães

de Chaul e Baçaim ; o gouernador lho manda por muytas
vias. Repayra em Goa a armada , e próue os almazens ',

entra na fortaleza de Dio noua gente de Cogeçafar \ Q

capitão fe apercebe '. pag. 10.

CAP. 11 II. Cogeçafar entra em Dio com mtiyta gente ; man*
da vijitar o capitão da fortaleza cqui mofiras de amiza-

Part, IK ^ de
,
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II Taboada dos Capítulos

de , e lhe pede algumas coufas , a que elle rejponde por SI»

vião feyo. O capitão reparte as eftanelas , e as práiie de

capitães. Os mouros fazem alguns baluartes diante da
fortaleza , intentão tomar o no]]o do mar com hum ardil i

os baluartes dos mouros batem afortaleza : pag. 13.

CAP. V. Francifco Botelho capitão de Tangere fae da cida-

de a pelejar cos mouros três legoas delia , e o que lhe fu^
cede: pag. 17.

CAP. VI. Chega dom Fernando a Dio com /ocorro. O ca»

pitão reforma as eftancias de gente , e em algumas muda
os capitães. Os mouros continuão com ]uas obras ; batem
a torre Santiago , e o baluartefão Tomé. A]]então hum
efpantofo coartão. Entra el Key no arrayal a requerimen»
to de Cogeçajar

,
que faz dar ha fortaleza huma efpan^

tojijfima bataria , e o fucejjo delia ; el Key fe torna , e

deixa aly hum capitão com gente ; pag. 2 1.

CAP, VII. Cogeçafar ordena algumas obras para entrar et

fortaleza , com que faz dano aos nofjos , e também o re^-

cehe delles ; elle he morto de hum pilouro perdido ; ]eu Ji»

lho Rumecão fica por capitão do arrayal , e continua com
as obras. Chega aos mouros nouo Jocorro de gente. O ca-*

pitão dom João mazcarenhas manda pidir jocorro ao go^
uernador , e aos capitães de Baçaim e Chaul ^ e ]e fortim

fica na fortaleza : pag. 25.

CAP. VIII. Rumecão manda dizer ao capitão
,
que lhe en-

tregue a fortaleza , e a repofta que tem. Dá hum ajalto

ao baluarte Jão João , e outro ao baluarte S. Tomé , e o

fucelfo de ambos ; no meyo de hum defles a]]altos tem o

capitão recado que os mouros entrão a fortaleza por oU"

tra parte , e o que elle faz niffo ; contao-fe duas coufas

efiranhas que jucederão nefles a]Jaltos. Rumecão dd outro

affalto j e ofucejjo delle : pag. 2p.

CAP.
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CAP. IX. C/jega a Dio o Vigayro ''João coelho que fora pi"

dir /ocorro , e o recado que traz. O gouernaâor manda

feu filho dom Aluaro de cajlro com bomfocorro a Dio ; pÕe

em confelho fe iria elle Id em pejjoa , c o que Je ajjhita,

O que fucede a dom Aluaro na fua viagem , e a dom Fvan-

cijco de mcnezes que vay de Baçaim. Kumecao dá hum af-^

falto hafortaleza por mujtas partes i pag. 34.

CAP. X. Entra nouofocorro no arrayai dos inimigos ; elles

fazem huma mina ao baluarte de dom Fernando , com que

o arrajão de todo com grade dano dos nofjos ; daÕ alguns

afialtos , em que achão valerofa refijlencia
,^
mas ficao

fenhores da rãayor parte do baluarte jaõ Tomé, Os nojfos

fazem algumas obrasparafua defenjao '. pag» 37.

CAP. XI. O Emperador manda a el Rey nojjo fenhor o co-

lar da ordem do toijonpara entrar nella , e hum liuro dos

efiatutos delia -, o ynodo e a cirimonia com que S. A. o re-

cebe , e a forma do juramento que faz ^ manda pajfar

huma carta a quem lhe trouxe efias peças de como fica en^

tregue delias-, Dahy a alguns annos manda pajjar huma.

procuração baftante ao duque de Saboya feu jobrinho pa-
ra ajfijiir por elle num capitulo da mejma ordem ,

que Je
auia de celebrar em Enuers '. pag. 42.

CAP. XII. Dom Aluaro de caflro tenta ir jocorrer a for-
taleza de Dio em catares , e Je torna com a Jorça do tem-

po ; manda coatro catures
,
que também je tornÕo polia

viefma caíija, António moniz> e Garcia rodriguez de ta^

uora partem em huma galueta para Dio , e o que paJJae

no caminho. Os mouros fazem nonas efiancias ; derrubaÕ
huma mina ; os nofJos fazem ejianciãs com que Je defen-

dem : pag. 47.

CAP. XIII. Chegão a hio differentes focorros, O capitão

lança os muros fora daqueila parte cio baluarte jao Tomé
de que ejlaô Jenhores ; elles daÕ aos mjjos hum apertado

*2 ^/-



IV Taboada dos Capítulos

falto , e o fucejjo delle ; dão fogo a hiima mina fem dam
dos nojjos. A gente 7wua do Jocorro fae fora a pelejar cos

mouros , e o que lhe fucede ; os mourosfazem nouos modos
de fortificações : pag. 51.

CAP. XIV. Ojfga ao gouernador recado da morte de feu

filho dom Fernando , e do defajlre que aconteceo na forta-

leza ; mandalhe logo a Jocorro Vafco da cunha , e após elle

[eis carauellas com coujas itecefidrias ; chegaÕ a Goa aU
gumas nãos do reyno. O gouernador parte para Dio com
boa armada ; chega a Baçaim ; manda dom Manoel de li'

via fazer guerra ha enjeada. Os mourosfazem duas mi*

fias : pag. ^6,

CAP. XV. Põe o gouernador em confelho , de que modo fe
ha dejazer a guerra aos mouros , e o que nelle fe afienta,

Vay de Baçaim Jurgir na ilha âas vacas , e dahy na dos

mortos» Torna a mandar dom Manoel de limajazer guer-^

ra ha enfeada. Chegao aquy ao gouernador Lourenço pi"

rez de tauora capitão mor das não? do reyno daquelle an-

710 , e Aluaro barradas capitão de outra Jião, O goucrna,"

dor chega a Dio , ordena a defembarcaçaõ j os mouros fe
preparão para lha defenderem : pag. 59.

CAP. XVI. O gouernador faz duas batalhas dos feus va-

aios de remo , e a ordem que lhes dã ; entra najortaleza ;

reparte a gente toda em dous efcoadrÕes. O capitão dom
João mazcarenhas fae jõra co primeyro efcoadrão ; che-

ga junto das paredes dos inimigos ; e o que aby jucede :

pag. 63.

CAP. XVII. O gouernador Jae da fortaleza co feu efcoã"

crão; peleja cos inimigos na fua tranqueyra ; dece ao cam-

po ; comete o feu arrayal ; tem com elles huma braua ba*

talha j e o fucejfo delia : pag. 68.

ÇAP. XVIII. DaJTe conta dos mortos e Jeridos nefia bata^

ihaj^
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lha , ajjy dos mjjos , como dos inimigos. O governador

manda a Goa a barukyra dei Rey de Cambaya , e outras

de capitães particulares , e a Jolenldade com que JaÔ re-

cebldas. Começa a fazer a fortaleza denouo. Manda pU
dlr dlnheyro emprejiado para a obra ha cidade de Goa , e

de penhor lhe manda huma trança dos cabellos da Jua
barba , e o quefobre Ijjo paffa : pag. 73.

CAP. XíX. O gouernador -faz capitão da fortaleza de

Dia dom João mazcare?ihas , e Je vay a Goa. Daffe con~.

ta da ordem e aparato com que entra na cidade \ iuanda

o capitão dom Diogo has terras de Salfete , e dcjpols has

de Bardes , e o que lhe fucede. Manda Jeu filho dom AU
tiaro has terras de Bardes , e o que lá pajfa. Ch^ga a Goa
huma não do reyno

,
que dá nouas de outras : pag. 78.

CAP. XX. Chegão ao gouernador dous embaixadores de dous
Reis vizinhos , e o que pedem. O gouernador tem recado

,

que gente do Idaleão queimara humas aldeãs em Sal-

Jete ; fae com toda a gente de Goa , e o que faz em Pon-
dd ; torna-fe a Goa \ entra na cidade com feu filho dom
Aluara a modo de triunfo \ defpacha os dous embalxado-
res , e o que lhes refponde : pag. 82.

CAP. XXI. O gouernador parte de Goa a fazer guem'a a
Cambaya e ha enfeada. O capitão de Baçalm dom Jero^
filmo de menefes manda dom Jorfe de rnenefes feu fobri*
vho com naulos de remo bujcar as nãos de Meca ^ e o que
faz na cidade de Baroche : pag. 86,

CAP. XXII. O gouernador chega a Baçalm ; manda dom
Jorfe de menefes a Baroche cora vinte fufias , e após clle

dom Aluaro feu filho com corenta , e o que ambos pafjaÕ.
O gouernador vay ter /obre o rio de Baroche , dejembarca
e Comete hum lugar grande, e o que ahy pafja ; vay fobre
os lugares de Bate e Patane , e o que faz nelles. Daquy
Je vjy furglr na barra ds Dh , donde fe torna a Baçalm i

pag. 8^. CAP.
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CAP. XXÍII. Chega ao gouernador hum catiir de Goa com
recado do capitão e da cidade

,
que gente do Idalcao en-

trará nas terras de Salfete ; e o que elles fobre iJ]o jize-

rão , e o que lhe elie rejponde, Vay daly a Dabul , e man-
da as bandeyras

,
que aly toma e em outros lugares da

enfeada , a Goa porjeu filho dom Aluaro. Chega elle tam-
bém logo a Goa ; pajja a Saljete ; eflando para je embar-
car para Cambaya chega a elle o padre mefire Francifco

com hum ebaixador dei Rcy de Cândia
,
que traz recado

de fe querer fazer Cbrifiao , e o que [obre ijjo pajJa :

pag.93.

CAP. XXIV. Os capitães de Façaim e Chaul tratão defa-
zer pazes com el Key de Cambaya por meyo de mercado-,

res da terra, O gnueruador torna a Baçaim. Hum mouro
principal de Adem, que ejlá vollos Rumes,, je leuanta
com a cidade em aufencia do Rey Rume ; manda pidir fo»

corro a Luiz falcão capitão de Ormuz -, mandalhe dont

Payo de noronha com três fujlas ,
que toma poj/e da c/da'

de ; os Rumes defpois tentão tomalla , e ojucejjo que tem ;

pag. 97.

CAP. XXV. O gouernador faz huma armada prejles para.

mandar nella a Adem Jeu filho dom Aluaro ; a gente Je
não quer embarcar Jem lhe pagarem ; e o modo que Je
tem para fe embarcarem alguns foldados , com que dom
Aluaro fe parte. O gouernakôr adoece de febres. Os fol-

dados lhe entrão em cajá com bandeyra tambor e pifara

para lhe falarem ; elle fe torna aGoa\y onde lhe chega,

hum embaixador do Inizimaluco : pag. 103.

CAP. XX VI. O Rey Rume torna jobre a cidade de Adem ;

dom Payo cos Jeus fefae delia fccretamente. Os Rumes en-

trão a cidade por traição. Dom "João de taide chega ao

porto de Adem. , as galés dos Rumes o vão demandar , c

por hum dejajlre perde as duas fujlas , de que Je falua,

alguma da gente \ pag. 107.

CAir e>
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CAP. XXVII. Dom Aluaro chega has ilhas de CaniquU
rim , onde acha dom Payo , e o que com elle pajja. Dom
JiyaÕ de taide vay aly ter com elle \ o tio do Rey mouro de

Adem com licença de dom Aluaro vay a terra em duas
fujlas em bujca dos Portuguejes

,
que forao polia terra

dentro. Dom Aluaro vay a Caxem , e o que ahy lhe Juce-
de. Vayfe para a índia ; chega a Goa , e após elle dcm
Joaõ de taide : pag. ilí.

CAP. XXV III. Dom Aluaro entra na cidade com aparato ;

o gouernador empeora da Jua iufermidade. Chegão a Goa
dous nauios do reyno , hum primeyro que outro ; o gouer-

vador tem prouisocs dei Rey de outros três annos de go-
vernança com titulo de vijo Rey , e dahy a poucos dias

morre-, pag. iió..

CAP. XXIX. Ahrem-Je duasfucefsÕes ; na fegundaje acha
por gouernador Garcia de Jd ; e o que ordena logo no co-

meço da fua gouernança ; vemlhe embaixador do Idalcaõ

a pidirlhe paz , e o que com elleJobre ijfopajja : pag. 119.

CAP. XXX. Chegão a Goa catorze nãos do reyno ; dajfe

conta de hum milagre que acontece em huma delias, O go-
uernador proue Dio de capitão porfer morto o que lã ejia-

tía ; 7nanda armada ha cofla do Malauar ; vay vijitar

Baçaim , Dio , e Chaul , eje torna a Goa. Chegalhe re-

cado do capitão de Challe que el Rey de Tanor Je fizera
aly Chrifião ; o mejmo Rey lhe pede Jocorro de gente , e

quem o injirua na Fé i ogouernador fatiifaz em ambas as
coufas: pag. 123.

Cx\P. XXXI. António vioniz barreto chega a Ceilão ; tem
auijo que vay enganado ; alterca-Je Jobrc a ida , e Je toma
reJbluçaÕ em pajjar auante ; no caw.inho je lhe dejcobre o

engano
;
peleja cos inimigos , e o que pajja até tornar a

Cochimi pag. 126,

CAP.



VIU Taboada dos Capítulos

CAP. XXXTÍ. £/ Rey majida ao Brafil por gonernacUr l

Tone defoujãy e que edifique huma cidade jid bahia de to^ 1

dos os Santos , e o que elle faz nijfo : pag. 130.

CAP. XXXIII. El Rey Anrique âe França manda conui^

dar el Rey noJ]o fenhor parajcrfeu compadre de hum filho

que lhe naceo ; elle manda para ijfo em feu lugar a dom
ConJlantitW irmão do duque de Bragança dom Teodofio :

pag. 134.

CAP. XXXÍIII. O Xarife toma porforça a cidade de FeZy c

fc faz fenhor de todo o reyno. El Rey ordena mandar for-

tificar os lugares de Africa : pag. 13).

CAP. XXXV. El Rey ordena mandar fazer hum forte no

ynonte do Seinal de Alcacere ; manda a ijfo dom Ajfonfo de

Tioronha capitão de Ceita , e o regimento que Je lhe dd.

Manda Luis de Loureyro a Andaluzia a fazer gente , e

prouêr os lugares de Africa. Manda a Lixboa dom Aj'

fonfo portugal a prouêr o que dahy ha de ir para o Heinal :

pag. 139.

CAP. XXXVI. El Rey manda dar conta ao Emperador , e

ao Princepe Maxinúliano que gouerna Caftella , de Jer o

Xarife entrado em Fez , e do forte que manda fazer no

Seinal
,
para o que a a?nbos pede fauor j e a repofia qus

dd o Emperador \ pag. 143.

CAP. XXXVII. Be Caftella parte hum nauio carregado de

mercadorias fará Guiné. El Rey je manda queixar dijfo

ao Princtpe Maxirniliano , e manda trás o nauio outro

feu ,
que o toma no porto das Canareas , e o quefobre iJfo

pajfa : p.ig. 147.

CAP. XXXVIII. El Rey ordena tirar o Princepe feu filho

da criação das molheres , e darlhejua cafa ; nomealhe os

officiais defeuferuiço, Q Princepe adoece ^ e conuallece de-
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frefja. El Rey Je vay a Tajwr , e dahy a Santarém onde

ejlá a Rainha^ e dahy ambos a Lisboa : pag. 149.

CAP. XXXIX. El Rey matidã gente de guarjiiçãõ a Alcá-

cere ; declarão-fe os poderes que el Rey drí a dom Affonjo

[obre a gente que efid no Seinal ; elle começa a fa^er o

jorte, Chegão a Aleacere dous Jenbores de Cajlella, achaf-

fe debaixo de huma pedra huma Cruz laurada , de que el

Rey manda que lhe tragao o debuxo : pag. 15" 2.

CAP. XXXX. El Rey manda falar ao Emperador na guer-

ra que fe deue jazer ao Xarife , e em el Rey de Belez , ?

o que refponde. Manda também falar na me[ma matéria.

ao princcpe Maximiliano. Chegão nouas de Arzilla de uir

cerco aos lugares de Africa , e o que el Rey nifjo faz : no

Seinal fe íuouem duuidas fobre a obra do forte ^ el Rey

manda vir ao reyno Miguel d''Arruda , e Luis de LoU",

reyro : pag. 156.

CAP. XXXXI. El Rey determina mandar defpejar Ar-
zilla ; manda a iffo Luis de loureyro , efcreue Johre ijfo

ao conde do Redondo capitão do lugar , e lhe dá a ordem

com que fe hadefazer o dejpejo. Manda a dom Affonfo de

noronha que vã aj]altar Tutuao , e o queJobre iJ]o lhe rej-

ponde. PaJJaffe de Lisboa a enxobregas'. p:ig. 160.

CAP. XXXXII. O gouernador dd mefa geral\ ordena aU
gumas coujas em jauor dos JoIdados ; morre em Goa ;

abreffe a terceyrajucefaõ, o quefe acha nella ; abrejje a

quarta , achajje nella jorfe cabral
^
que eftâ por capitão

em Baçaim , e em quanto fe lhe leua recado gouernão três

regentes ; o nouo gouernadorfe vem a Goa , e o quejaz em
chegando : chegão nãos do reyno ; vay Francifco barreto

fer capitão de Baçaim ; vem-fe a Goa a molher do gouer^

iiador que elle Id deixara : pag. lóy.

CAP. XXXXIII. O mejlre de Santiago dom Jorfe vem ha

Part. IK ^^ cor.
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corte , trata amores e cafamcjito com dona Marta mamei
dama da Raynha , e o que elKey pajjajobre ijjo co mejmo
meftre \ pag. 169.

GAP.. XXXXÍHI. Vay ejle anno huma armada ha Índia

de cinco nãos-, uay outra para o eftreyto e guarda da cofia

do uílgarue ,- outra para guarda da cofia de Portugal. El
Rey vianda dom Pedro mazcarenhas e dom João ynazcare-

Tíhas feu fobrinho a tomar informação do Seinal ^ e ver a
cidade de Tangere

, e o regimento que lhe dd em ambas
efias cou/as : pag. 172.

CAP. XXXXXV. El Rey manda dar conta ao Emperador
das rezÕes porque quer mandar defpejar Arzilla , e de co^

vio yyianda dom Pedro mazcarenhas a veras cou/as do Sei"

7jal , c de Tangere ; trata de jaiiorecer el Rey de Belez ;

manda jaliar nifio a elRey de Boémia , e ao Emperador :

pag. 17Ó.

CAP. XXXXVI. Dom Pedro mazcarenhas chega a Tange"
re , e o que ahy faz ; chegalhe aly recado de el Rey de

jer entrado no efireyto Dargut Arraiz ; pafiafie daly ao
Seinal com dom Bcrjiardino de mendoça \ as diligencias que

ahy fe jazem , e a refoluçaõ que Je toma : pag. 179,

CAP. XXXXVI I. Dom Pedro mazcarenhas toma noua in-

formação fobre o porto de Alcácere , e a manda a el Rey
CO /eu parecer e dos mais que ahy cfiao , afiy [obre iJJo ,

como [obre a obra do Seinal , e do de[pejo da viila , e o que

cl Rey rcjponde a tudo. Mandalhe cl Rey que reforme a ar»

mada , ejuntamente com dom Bernardino vá em bujca de

Dargut Arraiz: pag. 182.

CAP. XXXXVIII. El Rey de Belez paffa de Mililba para
Malega ; manda dizer a dom Pedro mazcarenhas que ej~

creua a cl Rey jobrc lhe entregar Arzilla para elle a de-

fender \ dom Pedro o ejcreue , earepofta que el Rey lhe

viaU"
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manda. Dom Pedro detém Ltiis de loureyro fem ir dc/pe-

jar Arzílla , e a rezão porque : pag. 187.

CAP. XXXXIX. Tem-fe nona certa que avinda de Dar^
gut Arraiz ao efireyto hefalja. Dom Pedro niazcareuh.ts

fe parte do porto deJanta Maria para Malega -; no caini'

nho encontra alguns nauio^ que trazem gente do dejpejo de

Arzilla ; e o que pajjã em Malega com el Rey de Belez :

pag. 190.

CA?. L. BomPedromazcarenhasfe torna aver comelRey
de Belez fobre ejle negocio de Arzilla , e do que pafja com

elle \ manda recaído a el Rey , e a repojia que tem delle,

El Rey vianda dar con,ta dejie negocio ao Emperador :

pag. 194.

CAP. LI. El Rey manda de/pejar Alcacere dos moradores y

epôr nelle guarnição de foldados. Manda a dom Afjonfo

de noronha que/e recolha a Ceita , e António leite por ca-

pitão do Seinal. Dom Pedro , aíjcntadas com el Rey de Be-

lez as condições com que fe lhe hade entregar Arzilla , fe

vem a Lisboa ; vem ha corte Mulei bamet , e o alcaide

X-acron [obre os negócios dei Rey de Belez: pag. 198.

CAP. LII. El Rey ãetrimina dijiftir da obra doSeinal\ man*
da dar conta diffo ao Emperador e ao Princepe , e da con-

crufaõ que tomara com elRcy de Belez jobre Arzilla ,

e pidirlhe jauor para elle ; e a repojia do Emperador ;

pag. 201

CAP. LI II. Ordena el Rey que os homens tenhao armas ^

cauallos , e arcabuzes cojjforme a fuás rendas. Ordena que

fe não lancem egoas a a/nos , e que Jc capem os Jlndcyros
• que nuò faõ de marca. Dá ord^ni p-ara J ematarera . os Jo^

bos , e o quefobre ifjo manda: pàg. 204.

CAP. LII II. El Rey comete muytos cajos de nouo ha júris-

** 2 di-
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àiçaõ dos ãefemhargaâores dopado , alem dos que tem por
Jeu regimento ; e quais/ao ; ordena taxas geraes para tO'

do o reyno
,
que por então não uem a ejfeito : pag. 208.

CA P. LV. A morte do Papa Paulo terceyr o ; os Cardialsfs
ajuntão em conclaue para elegerem nouo Papa ; Balthefar

defaria lhes faz,algumas lembranças e offerecimentos por

parte dei Rey ; e trata cos embaixadores do Emperador
e dei Rey de França fobrefer elieito Papa o cardeal infan^

te doFã Anrique '. pag. 212.

CAP. LVI. El Rey fe ynanda queixar por Brás daluide a
el Rey de França dos roubos que os Francefes fazem aos

feus vaffallos. Mandalhe pidir outros dous annos de tem-
po para as partes de ambos os reynos irer/i requerer [ua

juftiça parante os juizes que lhe erão dados. Mandalhe
. também pidir que não conjlnta os Efcocefes ujarem de

huma carta de marca antiga que tem contra os feus vaf-

Jallos : pag. 217.

CAP. LVII. El Rey de Tanor fnanda pidir ao gouernador

embarcação para ir a Goa , e lha manda ; e o que el Rey
paffafqhre ifjo co Çamorim atéfe embarcar ; pag. 220.

CAP. LVIIT. El Rey de Tanor vay a Goa , e o modo de que

he recebido ; dejpois de poucos dias fe torna ao feu reyno,

O gouernador fe/vay trás elle a Tanor com armada e gen^

te a fauorecellQ\ e como el Rey o recebe : hum feu filho fe

faz Chriftão \ o gouernador je torna. Daffe conta de- oU"

tra informação acerca defla ida dei Rey de Tanor a Goa,

O gouernador manda hum galeão a efie reyno antes das

mos da viagem: pag. 223.

CAP. LVIIIL El Rey manda bater coatro fortes de moe-

das de cobre de dijferentes pejos e valias , e a ordem que

dd nospagamentos quefe hão defazer com ellas-, pag. 228.

CAP,
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CAP. LX. Dom Pedro de memfes capitão de Tangere tem

huma peleja cos mouros , em que os desbarata , e elle he

ferido , de que morre , e entrega a capitania a 'João aU
uarez> dazeuedo contador da cidade : pag. 23c.

CAP. LXI. O que o gouernador pajja com el Rey de Co-

chim , e o que pajfa o capitão Francifco dajilua no tifouro

do pagode de Palurte. O gouernador manda coatro fuftas

a faber nouas dos Rumes ; o que pajfão na jornada , e as

fiouas que trazem. Concerta a armada ; manda auifos has

fortalezas , e lhes pede ajuda para efla necejjidade ; de-

clara-Je o que dão Chaul ^ Baçaim, e Goa : pag. 233.

CAP. LXII. O padre António criminal da companhia de

JESU recebe martírio no cabo de Comorim-^ el Rey ejcre-

ue a Roma a Baltejar de faria
,
que dê conta delie ao

Papa , e da conuerjaÕ dei Rey de Tanor : pag. 237.

CAP. LXIII. O Rey da Pimenta fe mete com gente de guer*

ra na ilha de Bardelia ; el Rey de Cochim Je queixa dijío

ao capitão Francifco dajilua , e o que ellefaz fobre ijfo»

pag. 240.

CAP. LXIII I. Baffe conta de hum monflro que naceo em
Goa, Entrão amoucos em Cochim de cima \ chegão Ma-
noel de joufa e Gonçallo "oaz de tauora a ilha de Bardelia

,

e o que Manoel de fouja nella jaz , e o que pajfa com
el P^ey de Tanor

,
que ejid nella cotn gente de guerra i

pag. 245-.

CAP. LXV. O que pajfaõ Lourenço pirez de tauora co Em-
perador , e Brás daluide co?n cl Rey de França Jobre a
eleição do Cardeal Ifante em Papa ; e o que el Rey maii-
da a ambos que digão da Jua parte ao Emperador e a el

Rey de França fobre efla matéria \ e o que também fobre^

ella refponde a Roma a Baltejar de faria, pag. 248.

CAP.
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CAP. LXVI. 'A repofla que o Emperador dá ao embaixador
Lourenço pirez acerca do negocio dei Rey de Belez , e o

que elle fabre ijjo replica, El Rey de Belez fe paffa da
corte de Cajlella ao Emperador , e o que pajja com ellefo'
bre ejle fcu negocio ^ onde também el Rey lhe manda ref-

ponder por Lourenço pirez acerca do negocio de Arzilia ;

Muley Hauiete e o alcaide Xacronfe partem da corte para
Erandes ; o mefmo Rey de Belez Tem a ella ; Jua Alteza

o manda a Belez em huma boa armada \ e o quefucede aos

noJJ^os dejpois deJerem Id chegados : pag. 253.

CAP. LXVII. Elege-fe nouo Summo Fontifice , e o que faz
logo no começo de feu Eontijicado. El Rey lhe manda dar
obediência pollo comendador mór da ordem de Chrijio dom
Aijonfo de Ienea/ire , e quefique por embaixador em Roma,
efe venha Baltefar de faria : pag. 258.

CAP. LXVIII. AIanda el Rey efle anno duas carancilas

para guarda da cofia de Guiné \ manda huma armada ds

dez Tcllas para guarda da cofia do Algartte ; manda ou-

tra deféis vellas a efperar as ndos da índia ; e outra de

outras féis vellas para guarda da cofia de Portugal :

pag. 2Ó1.

CAP. LXIX. Manda el Rey por vifo Rey ha índia dom Affon-

fo de noronha , capitão que eft.í em Ceita , e as mercês que

lhefaz ;
proue alguns cargos para a Indja em homens que

lhe elle aponta. Manda por capitão a Ceita dom Pedro de

menejcs afilho do conde-de Linhares '. pag. 263.

CAP. LXX. El Rey manda ao vifo Rey huma lembrança

das coujas que ha de fazer na índia : faz ordem noua , e

regimento nouo para os veadores da fazenda da hidia i

pag. 266.

CAP. LXXÍ, Algumas coufas que d Rey manda dar por

apontamento ao vifo Rey dom Affonfo^ que hade fazer 7ias

ter-
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terras cie Coa com el Rey de Camhaya em Baçahn , e em
Ormuz

,
por informação que tem de terem os turcos tO'

wado Baçord y e outros auifos que lhe ddpara o gouerno :

pag. 270.

CAP. LXXII. El Rey nomea ao z-ifo Rey dom Âffonfo os

homens com que Je hade aconfelhar na índia : apontalhe

muytas coufas que lhe vianda que lá defenda : pag. 275.

CAP. LXXIII. Algumas coujas que el Rey cncometida ao

'vifo Rey dom Affonfo acerca do Bijpo de Goa , e em fauor
dos Chrijlãos de fafanapatao , de Ceilão^ do cabo de Como-
rim , de Cranganor , e de Choromandel , e o que ordena

dcercii dos mauros Miale^ e Coge cemeçadimj e o que riian-

da dizer a Garcia de Já ; pag. 280.

CAP. LXXII 11. Bartem cinco ndos para a Ipdia , em que

lay o vifo Rey dom Afonjn de noronha , e o que lhe fucede

antes de partirem \ el Rey defpois de partida ejia armada
,

manda logo Simão perez dandradc num galeão , e Luís

garfez por terra ha índia : pag. 284.

CAP. LXXV. O gouernador parte com boa armada para
Cochim j e o quejaz de caminho. Chega ha ilha de Bardei'

la , e o que pajja com el Rey de Tanor ; chegalhe recado do

'vifo Rey dom Ajfonfo de iwronha fer chegado de nouo. O
'vifo Rey chega a Cochim , e o que pafa co gouernador,

Dafje conta do que as cinco nãos defe anno pafaõ na via*

gcm , e do que o vifo Rey pãjja em Ceilão com el Rey ;

pag. 288.

CAP. LXXVI. O vifo Rey dcfpede Luis figueira com huma
armada para o efireyto a faber nottas das galés dos tur-

cos
, e fc paffa a Goa , e de caminho deixa dom Ant onio de

líoronha com huma boa armada para capitão mór da cofia

do Malauar. Luis figueira chega ao efrtyto , e o que JU'
cede a elle^ e a Inojre dofoueral : pag. 2^4.

CAP.
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CAP. LXXVII, O vifo Rey manda dom Antão de noronha
jeu Jobrinho com huma grojja armada a Cattfa , e eynfa-
nor do Rey de Baçord, Manda dom Garcia de menejes a
Maluco por recado que de lá tem, Defpacha Gil fernande^,
àe carualho para Ouedd ^ e Gonçallo 'uaz de favora pa-
ra Bengalla, Dom Diogo de tioronha vay varar em terra

com a jua ndo no rio de Mazagão ; o que ahyfaz , e os Jo"
morros que lhe chegao de Qhaul ^ e do V, R. : pag. 2^7.

CAP. LXXVíII. O Rey de Ujantana com alguns Reisfeus
vizinhos fazem liga contra Malaca , e com huma grojfa
armada je vão pôr junto delia, O Rey de Ujantana man~
da daly e/piar a fortaleza emforma de vijitar o capitão ;

€ O que elle pajfa cos da terrafobre efta viJitaçaÕ. Elle tem
ãutfo fecreto de Laeximena general da armada dei Rey,
Os Reis da liga cometem Malaca por diuerfas partes \ o

capitão lhe ynanda [ocorro, ee que fucede. O capitão manda,

fidirjocorro por toda aquella cofia , e auijb aos nauios que
de diverfas partes auião de vir a Malaca : pag. 301,

CAP. LXXIX. Dom Garcia de menejes chega a Malaca em
huma carauella ; he cometido da armada dos inimigos , e

o que píjj]a com elles até de[embarcar na fortaleza. Gemes
harreto

,
que viera com elle

, fica na carauella para fauo-
recer os nauios que vem de jóra. Dom Garcia com licença

do capitão fae da fortaleza a tomar huma peça de arti-

lharia
,
que os Jaós tem pojla em parte danoja para a

cidade , e o que lhe fucede. Chegão coatro nãos a Mala-
• ca ,e o que faz Gemes barreto : pag. 307.

CAP. LXXX, Hnm cafre catiuo de hum Português toma
por força hum Jao , de que o capitãofabe de hum affalto ,

• que os Malayos detriminão de lhe dar , de que fe defertde

CO ardil que lhe dá hum joldado particular. Os Jaós n&

7ne[mo tempo cometem polia banda do mar , e o que lhe fu*
cede : pag. 312.

CAP.
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CAP. LXXXI. Os Reis da liga fe aparelhãopara tomarem

a fortalecia ha fome \ o capitão ufa de hum ardil com que

i)s Malayos fe vão a Juas terras. Os Jaós contiiiuao por

Jy o cerco. Chega aly Gil fenmndes de carualho ,- dd hu'

via 7ioite fios Jaós , e o que lhe fucede ; elles fe recolhem a
' fua terra desbaratados. Sucede na fortaleza huma doen-

ça , de que morre muyta gente ^ e a caufa delia; o capitão

íi remedeya: pag. 316.

CAP. LXXXII. Ordena el Rey mjfo fenhor que o princeps

dom João feu filho tenha ca[a porfy^ e gente particular do

feu feruiço; nomea as pejjoas que o hão de acompanhar das

portas a dentro^ e o modo em que o hão dejazer : pag.320.

CAP. LXXXIII. O gouernador Jorje Cabral vianda huma
^' armada a Maluco , na qualfortaleza ha diferença antre

dous capitães delia , e a caufa e o fucejfo delia, Eernar'
• àim dejoufa vay com gente contra a fortaleza de Geilolo

^

defembarca em terra , chega até perto delia \ manda Ma*
voei boto ha armada , e o quefucede defta fua ida : pag. 3 2

1

.

CAP. LXXXIII I. 'Dajfe conta do edificio dafortaleza de Gel*

tolo, O capitão Bernardim dejoufa fe aloja defronte delia
,

e defpois muda o alojamento-yfazemlhe alguns requerimen-

tos para que jc recolha , e o que refponde. El Rey de Ti-
dore vem duas vezes com huma armada a Geilolo vifitar o

capitão , e el Rey de Ternate \ torna terceyra vez , e o que

Tiijfo paffa : pag. 327.

CAP. LXXXV. FJ Rey de Ternate fe recolhe doente ao feu,

Reyno, Gabriel rabeílo queima humas poucas de cafas dos

inimigos j donde defcobre a jua cidade, O capitão manda
gente a pôrlhe o jogo ; tem auifo de hu7is poços de agoa do-
ce

^ donde bebem os da fortaleza ; 7nanda-os tomar \ os

inimigos coynctem pazes
; jucede hum dtjaftre cm hum ba-

tel nojfo, El Rey de Geilolo faz pazes ca capitão , e as
condições delias ; pag. 332.
Fíirt,ir, *** CAP.



xvni Tabocodados Capítulos

CAP. LXXXVI. O capitão cos Reis de Ternate e Geiíolo^

entra na fortaleza ,
que he Jaqueada com algumas crue»

zas , e fe lhe pÕe fogo : o Catabrunofe fae delia com afua
família. O capitão fe recolhe a Ternate a Je curar ; tor-

nando manda pidir por duas vezes ao Catabruno que fe

iieja com elle , e o que niffo pajfa : o Catabruno lhe manda
pidir padres para fe fazer Chriflao ; vão lá de balde , e a
rezão porque. Por fua morte hum filho Jeu pede o feu

efiado ao capitão , e lho concede ;e o capitão pojla a forta*

leza de todo por terra fe recolhe a Ternate • pag. 337.

CAP. LXXXVII. Chega dom Antão a Ormuz \ ordena com
el Rey irem fobre Catija ; manda diante Manoel de vaf^
concílios com huma armada , elle vay defpois , bate a for^
taleza , os turcos a dejemparão , elle a manda arrafar
com minas ; cae huma delias, que faz muyto dano aos nof-*

fos ; dom Antão fe ordena para ir fobre Baçord. O Baxd
turco ,

que eftd nella , ufa hum ardil , com que 0^ faz recO"

Iher para Ormuz: pag. 341.

CAP. LXXXVIÍI. DaJJe conta de hum focorro que o gõ-^

uemador forje cabrai mandou a Ceilão em feu tempo , e
do que lã paffou. Chegão a Goa cinco nãos do reyno , e três

'uão a outras partes. O vifo Rey dom Ajfonjo de noronha

vay a Ceilão comgroffa armada emfauor do Rey da Cota ;

•vay com a jua gente contra Madune pandar Rey de Sei^

tauaca ; o que paJfa na jornada , e o que paf[a co mefma
Rey da Cota ; pag. 349.

CAP. LXXXIX. Dom Antão de noronha Je vay de Ormusi
a Goa , e dahy a guardar a cofia do Malauar, O vijo Rey^

querendojje vir de Ceilão , deixa gente de guarnição e ar^

mada na cidade da Cota ; pafja-Je ha de Columbo , e o que

ahy paffa com el Rey e co Tribuly pandarJeu pay\ dahyje

vay a Cochim , donde vay com huma armada contra o

princepe do Chembe , e o que Ihefucede ; defpede as nãos da

reyno ; ^afja-fe a Goa } defpacha capitães para diuerjas

psr-x
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partes ; dajje conta do que pajfa em Ceilão defpolsdalda

do vifo Key : pag. 35'5'.

CAP. LXXXX. Bernardim de Joufa ^ capitão de Maluco^
trata por meyo dei Key de Ternate de derrubar huma for-

taleza ,
que el Key de Tidore tem feita emjua terra ^ e o

que nijfo pajfa \ tem humas grandes dijferenças com dom
Kodrigo de menefes , e o que nellas fucede ,• partem-jede
Maluco três nauios carregados de crauo. Chega recado Jo
vifo Rey a Bernardim de foufa , com quefe parte de[pois de

derrubar a fortaleza de Tidore , e o quepajfa até chegar a
Malaca : pag. 362.

•CAP. LXXXXI. Concertão antre Jy o Emperador e elRey
nofjo fenhor pôr cada hum dclles fuás armadas no mar
para defenfaõ das fuás cofias , e fegurança dos nauios de

feus vaj/allos
,
que nauegaffem de humas partes para ou-

tras, Declara-fe a cantidade e calidade dos nauios das
armadas , e a ordem que Je auia de ter nas jiauegaçÕes :

pag. 369.

-CAP. LXXXXIT. O grão turco manda o baxã Pirbec pôr
cerco ha fortaleza de Ormuz com vinte e cinco galés. Che^
gão as nouas a dom Aluaro de noronha capitão dafortale*

za , e as manda efpiar por Fernão diaz cefar , e defpois

:por Simão da cofia , e Manoel colaço ; e o que acontece a Si'

mão da cofia nefla ida. O baxã Pirbec antes que chegue a
Ormuz põe cerco ao forte de Mazcate , e o que lhe fucede :

pag. 372.

•CAP. LXXXXIIT. O baxã Pirbec põe cerco hafortaleza de
Ormuz, e a bate alguns dias. O capitão dom Aluaro de no^

ronha reparte as eftancias para ft defender \ manda auifar
o vifo Rey por duas vias. Pirbec leuanta o cerco ; ynanda
tratar co capitão do refgate dos que catiuara em Mazca-
te, e o que fobre iffo pajfa. Os turcos , defpois de faquea-
rem a cidade de Ormuz

, faqueião a ilha Je Queixorne, e fe

recolhem : pag, 378. ^^^1 CAP,
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CA?. LXXXXIV. Chfga recado ao uifa Rey do cerco ãe
Ormuz ; citefefaz prtjles para lhe ir dar [ocorro. Qhe^
gão nãos do reyno. O vijo Rey je parte \ acha em Dto re^
cado de fer leuantado o cerco de Ormuz ; de[pede dom yí.y-

tão de noronha com huma grojja armada para ir andar
no ejireyto de Ormuz ; uolta de Dio para Baçaim , e o que
ahy ordena: pag. 383.

CAP. LXXXXV. El Rey mjjofenhor trata cos dofeu con'

felho de cajar o princepe dom "João (eu filho ; ccncerta~fe

o cajamento com a princeja dona Joanna , filha do Empe-*

rador Carlos ; manda o duque de Aveyro , e o Bi/po de
Coimbra ha raya para tomarem entrega delia ; o que pafi-

fa tiefia entrega , e o que de[pois pajja até a princeja efi",

trar em Lisboa : pag. 388.

CAP. LXXXXVL O que Diogo de mello Coutinho e dom
Duarte deça pajjaõ em Ceilão co Tribuly pandar. Dom
Aluaro de tatde chega a Malaca , parafer aly capitão na
vagante de dom Fedro dafiluajeu irmão ^ e .0 que co?n elle

pajfa , e o que pajfa também co padre meftre Francifco

Xauier Jobre afua embarcação para a China , e com ou-

tros fidalgos , a quem toma os [eus nauios. O que fajfia

Erancifco barreto em Cochim até as ndos partirem para
o reyrio. O vijo Rey chega do norte a Goa ; de/pede algu-

mas armadas parajóra
,
proue em outras coujas necejja»

nas: pag. 393.

CAP. LXXXXVII. Sae huma armada de Malauares na
volta do Sul ; dd na pouoação de Ponicale , e afaquea ;

Gil fernandes de carualhojae de Cochim com huma arma-
da em bufca de/ia , tem com ella huma braua batalha , e

o JuceJJo delia : pag. 400.

CAP. LXXXXVIII. Dom Antão de mronha chega a Or-
muz com huma boa armada \ matida ejpiar as galés dos

Turcos» Firbec parte de Baforapara Confiantinópia com
Jós
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Jós ti'es galés , de que perde hiima. Chega recado a dom
Antão dejias galés-, fae de Ormuz em òujca delias, e o que-

pajja até tornar a Ormuz ; tema pcjje dajcríalcza , e o.

que ahy faz dom Diogo de noronha : pag. 405".

C AP. LXXXXTX. Chega a Maluco Francijco kpez de fou^

ja para capitão da fortaleza
\ prefení.a a el Key de Ter-

nate provtjaÕ do V, li. ftíbre a uenda do crauo , e o que

niffo paJJa. Os padres da companhia pedem fau cr ao ca^

pitão para irem fazer cert.n diligencia nos Lhrifãos do

lu'/ar do Camafo ; elle e el Rey Je vao com ellcs , e o que

lá palfaÕ \ o capitão morre tornando â fortaleza ; o ai'

çaide mor delia , e Chrifl.uuão de já tem diferença fobre

a capitania delia y e o que nijfo fucede : pag. 409.

CAP. LXXXXX. Dom Duarte deça fucede na capitania

de Ceylão a Diogo de Mello Coutinho ; el Rey da Lcta tra^

ta com elle da foltura doTribuly pandar Jeu pay , e lho

nega. OTribuly foge da prifaÕ , e faz cruel guej-ra por

aquella terra ; reconciliafe co capitão dom Duarte \jaZ"

fe conjuração contra o Madune ^ e o quejucede : pag. 413.-

CAP. Cl. Dom Affonfo de noronha capitão de Ceita , e Al^

uaro de carualhp capitão de Alcacere
,
fazem huma f;/--

trada em Tutuão
,
queimão-lhe muytos nauios , e o mais

que lhe Jucede : pag. 417,

CAP. CU. O Baxd Pirbec fe prefenta ao turco cm Con^

Jiantijiopla , e o que lheJucede. O turco manda Morado^
bec cora quinze galé' a guardar o ejireyto de Baçorã; dom
Diogo de noronha general da nojja armada Je encontra

com ellas ; Gonçallo pereyra marramaque mo Jeu galeão

tem com ellas todas huma braútjfima batalha , c oju^eljo

delia : pag. 421.

CAP. cm. Chegão a Goa duas ndos do reino , em que ao

F, R^/uão prouijões de ò\. A, paraje tornar aelhey de.

Ltilão,
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Ceilão o que Je lhe tomara quando elle Idjoy , e para fer
prejo Bernardim de foufa , e o que faz em ambas eJJas

coufas, Ovifo Rey parte com huma groffa armada para
Cochim ; Tío caminho lhe dão huma prouijaÕ de S. A, con-

tra dom Diogo d'almeida , e o que niJ]'o faz. Chega a Cg*

chim ; faz cruel guerra ao Rey de Chemíe , e o JuceJJo

delia \ pag. 426.

CAP. CIIII. Dajfe conta da morte de foitão Mahamude
Rey de Cambaya , e das reuoltas que poi- fua morte ouue

vaquelle reyno. Dom Diogo de almeida capitão daforta»

leza de Dio
,
por agrauos que os mouros fazem aos Por»

tuguefes , dá com gente na cidade , e o que nella Jazi

pag. 432.

CAP. CV. O vifo Reyfaz pazes co Rey de Chembe , e as

condições delias. A náojão Bentofe perde na cofia da Ca»

jraría. O vijo Rey manda]eu filho dom Fernando com hu'

ina boa armada ao eftrcyto de Meca. Dajfefentença nos

feitos de Bernardim de foufa ^ e dom Aluaro de taide,

A preparação que o vijo Reyfaz para dar menagem a cer^

tos capitães pr^juidos emfortahzas\ vianda gente dejo»

corro a Dio , e a Ormuz. Dom Fernando comete a jor^

taleza de Dofar ^ e o que lhe fucede y efe recolhe para

Ormuz : pag. 437.

CAP. CVr. Dom Diogo de noronha capitão de Dio comete

a fortaleza ; em que ejld Cide Elal
,
para a derrubar

,

a qualjelheâefpeja ; com.eçando a derrubala hejocorrida

4o Abifcan ; dom Diogo manda contra elle Fernão de ca-

fanhofo com alguns foldados , e o que Ihejucede
i

elle o

vay bujcar com toda a gente , eje retira para a cidade ^

e o quejaz depois de recolhido nella : pag. 442.

CAP. CVII. O Grão turco manda Alechebuly a leuar de

Bacorá quinze galéz a Suez ; dom Fernando de menefes ,

e Bernardim defouja as mandão efpiar cada humforfua
via

;
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ijíã ; âomVernaJido as-vay bufear com g fuã armada ^ e

auendo -cifta delias Je recolhe a Mazcate ; dahy as torna

a bujcar
,
peleja com ellas , e o queJuccde. Na lahia de

Mazeate aparece hum r.io-.ijiro marinho : pag. 446.

CAP. CVIII. O fallecimevto do Princepe dom 'João ; o na"

cimento do Princepe dom Sebajiiaofeii filho , o jeu bautif-

mo , e algumas vifitaçoes que vem a Ji/as altezas. El
Key manda a Cafiella Bernardim dv tauora\ pag. 453.

CAP. CVIIÍI. O princepe de Cafiella dom Filipe- manda pi'

dir licença a elRey nojfiofenhcrpara leuar para Id a prin»

cefafua irmam y viuua do princepe dom 'João ^ efuaJl-
teza lho concede : ordena logo a ida da princeja i manda
com ella até Arrayolos o Ifante dom Luis Jeu irmão , e

dahy por diante até a raya o duque de Bargança: pag.45'6.

CAP. CX. Dom Pedro da cunha general das galés fiae de

Lisboa com huma boa armada para guarda da cofia do

Algarue ; encontrafi^e com hum cofiayro turco por nome
Xaramet arraiz % tem coyn elle huma braua batalha , e

ofucejjo delia : pag. 461.

CAP. CXI. Parte dom Pedro mazcarenhas para 'vifo Rey
da índia comfiis Jidos , de que ajuajó chega aquelle amio
ha barra de Goa , e as outras cinco fe recolhem por di'

uerjas partes. O 'vifo Rey ellege para capitão viór do mar
Fernão martinz jreyre Jeu jobrinho \ manda-o logo coyn

huma boa armada pôr jobre a barra de Currate , e o que

elle ahy faz : pag. 464.

CAP. CXII. Manda o Grão turco Safar , capitãoJeu , re»

colher afy as galés que trazia Alecheluby ^ e o que lhe

fucede, O vifo Rey manda Gomez da filua com huma ar'

mada ha cojla do Malauar, O Rey da Pimenta lhe man-
da pidir hum hofnem para tratar cem elle concerto de pa^

£,es i manda-lbe Vafco da cunha ^ e o ^ue niJJo faz, O 'uifo

Rej
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Rey defpacha capitães para Cochim , Columbo , Maluco :

pag. 469.

CAP. CXIÍI. O vifo Rey manda ãaus padres da companhia
em huma galeota ao Prejle João , e o que pãffao com
elle \ Manoel de vafconcellos vay com huma armada em
bujca do cojfayro Safar , e o que lhe fucede : pag. 473.

CAP. CXIIÍT. Dom Diogo de noronha capitão da jortale^

za de Dlo faz lançar fora da ilha de Dio Abifcan abe-
• xim , e lhe toma para fua Alteza amctade do rendimen»'

to da alfandega que elle poffuhia. Chega ao V, R, hum
• embaixador de alguns capitães do Rey de Vifapor ,

por
quem lhe mandaÕ pidir o MealecaÕpara o leuantarempor
Rey , e a rezao porque. O V. R. lho concede , e o vay elle

em pejfoa entregar aos capitães , e o que nijjo paj]a\ tor-

na para Goa mal defpojlo , de que morre em poucos dias :

pag- 475.

CAP. CXV. O jallecimento do infante dom Luis , e algu-

mas coufas fuás em feii louuor ,• trata-fe também dofenhor
dom António feu filho : pag. 4S0.

CAP. CXVr. Abre-Çe a primeyra fuce]]ao por morte do J^,

R, dom Fedro \ acha-fe nella para gouernador da Índia

Francifco barreto \ daffe conta de hum incêndio que ouue

na ribeira das arm.adas. O gouernadorfe vay daly a Fon-
dd ver CO Mealecão^ e o que lã ordena'.,faz capitão daqueU
la fortaleza dom Fernando de monroy ; manda dom Antão
de noronha com muyta gente de pé e de cauallo a tomar pof-

fe das terras de Concao , e huma armada em feu fauor ;

elle dando ordem ao que lhefora mandado vay demandar
hum capitão do Idalcão ,

que anda daly perto
j
peleja com

elle , e o que lhefucede : pag. 48 o.

CAP. CXV ir. O Mealecão he leuantado por Rey de Vifa-

por j o Idaleão trata de lhe dar a morte , e com fauor cCel

Rey
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IRey de Bifnaga lhe toma o reyno^ e lançafora âelle, Mafí'

da gente de guerra a tomar pojfe das terras de Concão
,

que ejião em poder dos nojfos ; e o que o gouer fiador faz
jobre ijjo. Em Ceilãofe leuantao 7íejle tempo tiouas reuol-

tas com muyto dano da Chrlftandade daquelia terra , e a

caufa donde procedem. Chega Ajfonjo pereyra de lacerda

for capitão daquella ilha ; faz guerra ao Trihuly pandar
com fauor do Rey de Seitauaca y e o quepa£a nella ^ e o

fim que tem : pag. 492.

CAP. CXVIIÍ. Vão ejle anno dejle reyno cinco nãos para a
Índia ^ de que huma fe perde ^ e a gente Je Jalua ^ e o que

ellafaz para ir ha índia. O gouernador manda dom AU
uaro dajilueyra ha cofia do Malauar , e o que lá faz.
Manda João peixoto ao eftreyto com duas galeotas^ e com
elle Jous padres da companhia que vão ao PreJIe João , e

o que lhe {ucede. Manda o mejnw dom Aluaro da flueyra
com huma bua armada em fauor dei Rey de Eaçora ^ e o

fucejjo que tem. O Idalcão manda alguns capitães feus
contra os ynoradores de Saljcte , e Bardcns ; o gouernador

manda lá Miguel rios fiosjecos com armada , e o quejaz
nas terras do Idalcão ; elle aju7tta gente de nouo , e jaz
guerra aos noffos ,

que dura muytos dias : pag. 498.

CAP. CXIX. Detriminafão quefua Alteza toma [obre as
precedências dos condes defie reyno , a que der nouamente

efte titulo , e fobre o affentamento que haõ de auer , de
que manda paffar ejle alvará quejeJegue : pag. 504.

CAP. CXX. Partem efe anno dejle reyno cinco nãos para a
Índia ; as coatro chegão a Goa , huma inuerna em Mo-
çambique ; vão nellas hum Patriarca , hum Bifpo , e hum
embaixador para o Prejle João , dos quais não vay lá
mais que o Bifpo em coatro galeotas ; chega ha corte do
Prejle , e o que com elle pajja. Manda o gouernador Bal'
tefar dejouja lobo ha ilha de fao Lourenço ; o a que vay y

e o quefaz : pag. 505-.

Part, ir, **** CAP.
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CAP. CXXI. Dajfe relação da ilha àefaã Lourenço ^e das

ilhas de Cômoro : pag. 509.

CAP. CXXII. Ogouernador lay com huma grojja armada
'tííjitar as fortalezas do Norte. Chegando a Baçaim traía

de tomar asfortalezas de JiJJarim e Manord j o ynodopor-

que o faz , e ojucefjo que tem : pag. 513.

CAP. CXXIÍÍ. Chega ao gouernador hum embaixador dei

Rey do Ctnde^ e o a que ifm. Pêro barreto rolim o vay JO"

correr com huma boa armada ,e o que lá lhe Jucede ; dafjâ

conta de hum grandejeito de humjoldado particular \ iV-

ro barreto , e António fereyra brandão vão contra a í/-

dade de Dabul ^ e o que fazem : pag. 517.

CAP. CXXIV. O gouernador fe torna de Baçaim a Goa
por ter auifo que o Idalcãofe preparapara lhefazer guer-

ra ; chega hum capitãofeu com hum poderofo exercito has

terras de Sal/ete , e Poncld , e o que ahy faz. O gouerna-

dor o vay bufcar com gente de pé e de cauallo , dalhe ba»

talha , e ojucejjo delia, j vão peixoto capitão das terras

de Bardens tem hum grande recontro cos inimigos y e o qus

jucede. Partem ejle anno cinco nãos para a h.aia , e o que

pafjaõ na 'viagem. Os inimigos tem efe inuerno outro re-

contro cos nojjos , mas emJimjefazem pazes co Idalcão s

pag. 521.

CAP. CXXV. Dom Duarte deça toma poffe dafortaleza
de Maluco ; por defgojios que tem cem el Rey de Ternate

G manda prendtr , e a hum Jeu irmão , e afua mãy. Os
nojjos e os naturais da terra tratão co capitão dajuafoU
tura , e o que huns e outrosfobre ifjofazem : pag« 527.

CAP. CXXVI. Afortaleza de Maluco fe zê em muyta
grande aperto até lhe chegar (ocorro de Malaca. O ca-

pitão dom Duarte deçafaz prefies huma armada para ir

bujcar os inimigos j elles também ordenao outra g^f^Jf^

aitka»
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armada para pelejarem cos tjcJos ; ha entre eJIes hunia
braua batalha ^ o jucejjo dtlla. (Js n.craderes àaforta"
leza prendem o capitão dom Luarte , e o mand.ào ha Ín-

dia em ferros , e cmjeu lugar fazi7n outro : pag. 531.

CAP. CXXVIÍ. Manda o gcuernador pidir Ucença ao
liey Nija ynuxa para fortificar o morro deChaul^ que
lhe elle não concede , antes a manda fortificar porjua via,

O gouernador vianda lá himia armada a lie impidir a
obra y e após ijjo uay elle. em p(fj'oa com niVstos nauioi e

gente : detrimina de pehjar cos inimigos ; o Rey lhe mau-
da pidir pazes ^ elle lias concede ^ e Je vay aBacaim^
e dahy a Goa : pag. 535.

CAP. CXXVIII. Amiorte dei Rey dom João noffofenhor y
ofeu enterramento \ o modo em que fica o gcuerno defie

reyno de[pois da fua m.orte ,- algumas particularidades de

fua pejjoa ^ e alguynas coujas particulares cjue fez e or-
denou no re^no : pag. ^^^,

DA
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DA CHRONICA
DO M U Y T O ALTO

E MUYTO PODEROSO REY
D. JOÀO O líl

DESTE NOME
PARTE QUARTA,

Compofla por Francifio ãanãrada ^ do Confelbo

dei Rey nojfo fenhor , efeu Chromjla íiiór.

CAPITULO I.

Chega ha Inãia âom JoaÕ de caftro para gouernaãor com hu-

rua armada de fels nãos, eo que pajfa cogouernador Mav"
tim Alfonjo de foufa até je ir a Cochim. O nouo g^oucma'

dor manda leuantar a valia dos bazarucos ^^ue Martim
Ajfonfo abaixara , e o que Johre ifto pajja co me/mo Mar-
tim Ajfonfo , e co ueador da fazenda Aleyxo de joiífa.

OS vinte dias de Agoílo deíle anno de 154T che-

garão nouas a Goa , que ao már aparecia huma
náo grande , e como era já tempo de poderem
viras do reyiio, mandou o gouernador lá hum ca-

tur que errou a náo, e ella ao outro dia cliegou a Goa ,
que

era a Burgalefa , de que hia por capitão Simão perez dan-

drade , fiího de Fernão perez dandrade
,
que o anno dan-

tes arribara ao reyno , o qual deu nouás ,
que hia huma ar-

Fart, ir* A ma-
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madá de féis náos com a íua , e das outras cinco erao capi-

tães dom João de caílro para gouernador da índia na náo S.

Tomé, em que el Rey mandaua, que fe íolTe Marrim Aífon-

fo
,
que acabaua o tempo da fua gouernança , e na náo S.

Pedro domjeronimo de meneies para capitão de Baqaim ,

e Garcia de íouía na náo Urca , em que hia Joríc cabral

com fua molher, para capitão também de Baçaim na va-

gante do dom Jerónimo , edom Manoel da filueyra na náo
Zambuco para capitão de Ormuz , e Diogo rebeilo arma-

dor na náo S. Efpirito : e ao primeyro de Setembro che-

garão a Goa o gouernador dom João de caftro , e Garcia

de foufa , e dom Jerónimo , e aos dez do meímo chegou
dom Manoel da íiiueyra ^ e a náo de Diogo rebeilo inuer-

nou em Moçambique , e defpois foi ter a Goa em Mayo
do anno feguinte de 1546. Martim AfTonfo

,
que tendo já

dantes auiío da vinda do nouo gouernador lhe tinha des-

pejadas as caías , logo em elle chegando o mandou viíitar

ha náo, e huma fuíía bem concertada em que defembar-

Gaííe , e oííerecerlhe o gaíalhado em fua cala em quanto íe

náo pnílafle para as fuás, o que o gouernador lhe aceitou ;

e ao outro dia embarcando na fuíla que Martim AfFonío

lhe mandara, acompanhado de outras muytas embarcações

que foráo da cidade , e de muytos fidalgos que o forao vi-

fitar ha náo, le foy has caías de Martim Affonfo, que eíla-

uão hum efpaço fora da cidade , que indoo receber ha pra-

ya ao deíembarcar feabraçarao com grandes cortefias , e

aiy fe deteue o gouernador todo aquelle dia , e ao outro

lhe deu Martim Aífonío fua refidencia, e fez entrega da ín-

dia como he cuílume , e logo ao outro dia fe foráo ambos
por mar ao caez da cidade , onde os oíficiais delia ò recc-

Ijeráo com a folenidade , e cirimonias coílumadas , e def-

pois de l!ie Martim AiTonío entregar as chaues da forfaie-

za íe fciáo fazer oração ha Sé , com todas as moftras de
feíla e contentamento

,
que a gente da terra lhe pode fa-

zer, aífy no concerto das ruas por onde pall^ua ,. como na

variedade dos jogos e danças que hiáo diante delle : daquy
fe foráo. arr;bos a pé para as caías do gouernador, de quenv

dei-
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derpídldo Martim Aífonfo ao pé da eícada fe tornou no
caez acauallo, e por mar le toy para íua caía , tocando
por todo o caminho as íbas cliaramellas , e daly por dian*

te vifitaua o gouernador algumas vezes correndo com elle

com muyra amizade , em que deípachando todos os feus

negocio? muyto a Teu goílo í'c foy a Cochim. Começando
o gouernador a entender nas coufas do gouerno , logo os

officiais da cidade lhe forao dar conta dos grandes clamo-
res e queixas do pouo , e do grande detrimento que pade-
cia polia muyta baixa que Martim Affonío fizera nos ba-

zarucos , e moílrandolhe os proteítos e requerimentos que
jbbre iílb lhe Êzcrao, lhe pidiraÔ com muyta efficacia

, que
quifeffe dar remédio ? hum dano tão geral , fazendo os

bazarucos mayores ,
porque íe nilTo não proueííe a cidade,

correria riícoíle fe perder, polias rezoes que já atrás ficão

ditas. Bem entendeo o gouernador quanta juíiiça , e rezão
era o que Jhe pidião , mas como era contra a fazenda dei

Rty, receauafazello, pollo que depois cá no reyno poderi-

ão arguir contra elle os procuradores de! Rey ; com tudo
como a coufa em fi lhe parecia juílilUma, fe lhe fazia muyro
de mal não a conceder , e para o poder fazer íem riíco do
que fe podia arguir contra elle , mandou aos fidalgos , e

aos officiais da juíliça e da fazenda , que trataíTem o nego-
cio antre fy , e aílentaíTem o que naquiiío íe dcuia fazer , e

aílentando que a moeda íe deuia milhorar , detriminaíicin

também logo em quanto , e tudo lhe deíiem por elcrito aí-

iinado por todos , e pidio também ao Biípo que co cabi-

do , e todos os letrados quiíeíTe tratar eííe negocio, e dar-

Ihe o aítento que nelle tomalfem aíTinado por todos ; e em
todos eíles ajuntamentos íe detriminou

,
que era muyta ju-

ftiça ,e feruiço de Deos , e dei Rey
,
pollo que cumpria ao

bem daquella cidade milhoraríe aquella moeda de maney-
ra, que correíle por todos os portos donde vinhaõ os irian-

timentos ha cidade ; o que o gouernador logo pós por
«bra , mandando conforme ha detriminação que fe tomou
fazer outros bazarucos com tal milhoria

,
que o quintal de

.cobre que eílaua em trinta e féis pardáos da moeda peque-

A 2 na 5
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na , ficou em vinte c cinco, de que cincoenta bazarucos

valiáo íeílenta reis , nos quais fe pós de huma parte huma
cruz , como a de huai ineyo toftáo dos antigos , e da outra

hum y grego , a qual moeda começando logo a correr por
todas as partes , entrou na cidade grande abundância de
toda a forte de coufas, que na praça le vendem: de tudo iílo

mandou o gouernador tirar os treslados para mandar a el

Rey
,
por onde viíle o que era feito ; de que tendo noticia

Jvlarrim Aíronfo em Cochim , e receando que o gouerna-
dor fizeíle a ei P\ey o negocio mais feyo do que era

,
quis

luílentar, que o que e!ie fizera acerca dos bazarucos fora

acertado, e o desfazello fora erro , e em aígumas praticas

falou ibbre iifo mu} to íoltamcntc , e íez co veador da fa-

zenda Aleixo de foufa
,
que eícreueíTe ao gouernador liu-

jna carta em que o reprendia mais liuremtnte do que era

deuido á pefiba , e autoridade do íeu (uperio.r , de mandar
desfazer o que os bops ciliciais dei Rey linliáo feito em
tanto proueiío de íua f^.zenda , e por remoques nao muito
tdcuros lhe daua a entender, que o fizera por peitas que llie

derao , c ouue então fofpeita que a nota da carta fora aju-

dada de Martim AíFonlb. O gouernador como leuaua o
tento pofto em guardar em tudo pura verdade e juftiça, ef-

candalizoufe tanto da feitura das paiauras da carta ,
que

íifóra lhe refponder com outras muito mais afperas , man-
dou paliar prouiíaõ para o veador da fazenda fer logo pre-

io em ferros, e íua fazenda fequefcrada , e entregue a quem'
juntamente com elle a entregaíTe a el Rey ; porem fendo
elle diílo auil^do teue maneira com que efcondidamente le

embarcou para o reyno com íua fazenda toda em laluo , e

porque o gouernador na carta queefcreueo ao veador da
fazenda tocaua claramente em A-J-artim Afioníb , elle tam-
bém fe foltou em paiauras, com que ficarão tão defauindos,

que ogoueinador não quis que ouueffem eííeito algumas
eouías que lhe ell^ tinha pidido ; e iVlartim Aíronfo tam-
bém fe dilTe então, que tendoihe prometido em Goa, quan-
do íe deípidio delle , de lhe deixar no tilburo de Cochim
cem mil pardáos d' ouro para íe comprar pimenta , c en-

c.ei-
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cellcirarfe para a carga das náos do snno íeguinte fe err.bar-

cou lem llios deixar , de que ainda que lhe deu íuh defcar-

ga ao parecer nao rouyto para engcitar , com tudo como
pareceo coufa feyta de propofito, o goucrnador o íenrio

grandiílimamenre , mas o diílimulou com grande esforço e

yrudencia, entendendo quanto por entaô era aíiy neceflario.

CAPITULO II.

O goucrnador proue algumas fortalezas de capitães. Che^
vaõ a Goa dous filhos dei Rey de Ceilão fidirlhe focorro ;

vianda armadas para fora ; chega também aly o Bey de
Maluco mandado prefo per jurdaÕ de jreitas capitão da.

fortaleza , e o que o gouernador faz fobre iffo \ chegalhe

recado do capitão de Dio , de Je lhe aparelhar guerra
;

daije conta da caufa delia, O gouernador lhe manda fom
corro.

(^ Ontinuando o gouernador co que cumpria ha obrlga-
y çaô do íeu cargo , defpachou para capitão de Malaca

Simaõ de mello, em que fora prouido deíle reyno, e fe vief-

fe Garcia de f.i que leruia de capitão ; meteo na capitania

de Goa dom Diogo d' almeida que iá andaua , por lhe ir

de cá prouimento dei Rey para entrar nella na vagante de
dom Garcia de caftro , que enta6 acabara íeu tempo ; def-

pachou para capitão de Chaul António de íouía
, que no

cerco que os Rumes puferaõ ha fortaleza de Dio fora ca-

pitão do baluarte do mar, por ter também acabado feu

tempo Franciíco da cunha. Reípondeo a hum embaixador
do Idalcão , e a outro dei Rey de Tanor em requerimen-
tos que traziaó de importância , como cumpria ha honra
daquclle eílado. Recebeo honradamente dous filhos dei
Rey de Ceilão ainda moços ( que erão feitos Chriílãos
polia doutrina de alguns frades que lá andauao ) que vie-
raõ a Goa pidirlhe locorro de gente , e armada para con-
quiítarem os reynos de Cãde , e Jafanapatao

,
para a qual

conquiíla elRey íeu pay lhe daua dinheiro em abundân-
cia
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cia para pagarem todo o íocorro que lhe foíTe dado , ent

jatisfaçao do reyno de Ceilão
, que lhes tirara pollo dar a

Iium feu neto com coníentimento dei Rey noíTo fenhor ,e
que tomando eftes reynos lhe pagariaS cada anno de tri^

buto o que foíTe rezão e jufto ; a que o gouernador por pa-
recer dos do confelho concedeo o íocorro, porem não
ouue eíFeito , porque os moços morrerão ambos em Goa de
bixigas pouco tempo hum após o outro , de que também
morreo grande cantidade de mininos em efpaço de três

meies. Mandou o gouernador huma armada de nauios e
fuftas a Bengala , de que fez capitão mor dom Bernardo de
jioronha fiiho do viío Rey dom Garcia , e para capitão de
Choromandel Gabriel de taide , com quem le foy muyta
gente por fer a terra lá mais barata que a índia ; e mandou
António de fouto mayor em três fuftas ao eftreyto com
mandado exprcíTo de nao entrar delle para dentro ; e àe['

pachou outras muytas coufas de que, por íerem de pou-
co momento , fe nao dá conta : chegou neíle tempo a Goa
dom Joríe de caílro, que acabara de fer capitão de Malu-
co , e trazia comfigo o Rey da terra chamado Aeyro , de
quem Jurdao de freitas

, que lá ficaua por capitão , tirara

deuaíTa , e achandoo culpado em ter trato íecreto cos Ca*
ftclhanos que eftauaó na ilha deTidore vizinha ha de Ter-
nate j em que eftá a noíTa fortaleza , o mandaua prefo ao
gouernador com a deuaíla e autos das fuás culpas ; porem
logo ouue fofpeita no pouo que a cauía difto fora mais in-

tereíTe ,
que rezaõ nem juftiça , por onde o gouernador,

polia informação qiie teue , recebeo o Rey com muytas
honras , e o mandou apoíentar como conuinha a fua pef-

foa , e reprouando muyto o que fizera Jurdao de freytas ,

cometeo o cafo aos defembargadores da relação que co-

nheceíTem delle , e o julgaíTem como foOe juftiça ; os quais

deraô fentença que el Rey fora oífendido por Jurdao de
freitíis em o prender injuftamente , por quanto as culpas,

que íe lhe punhaõ na deuaíía , nao vinhao baftantemente

prouadas , e que o vierao, nao eraô de caiidade para fe

deípolfar hum Rey do feu reyno, nem o capitão o deuera

fâ'
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hier fem dar prlmeyro conta ao gouernador da índia

,

pois o íeu cargo lhe nao daua tal jurisdiçar-, O gouernador,

confirmando a íentença , mandou que o Rey ít.íle tornado

ha lua póíTe , com toda a honra e auloridavie que nntes fi-»

nhã, e Jurdao de freiras vieíle preíb ha Índia , e que anres

que partiíle de Maluco pagafle a el Rey todo? o? gaRcs

que fizera des do tempo da lua priíaõ aré fer reílituido no

leu rcyno , e todas as perdas e danos que recebera no que

íe lhe loraara de fua cafa quando fora prelo, e de todas

eftas coufas fez executor Bernaldim de íouía , que já era

vindo de Ormuz , a que fez capitão de Maluco , c pôs
gran les penas que tudo cumpriíTe inteyramente , e íc-

creftaííe roda a fazenda de Jurdao de freiras , eo min-
daííe ha índia, por quanto era informado que tiuera con-

trato cos Caftelhanos , com que os deixara ir liuren^.cnte ,

citando elles ja para íe lhe entregar por falta que rinhaõ de
todas as coulas. O Rey Aeyro íoy em companhia de Ber-

naldim de loufa em huma boa náo com muytas honras e

fauores do gouernador, e foy reílituido ao feu reyno , eo
Jurdao de freytas veyo prefo ha índia. Aos quinze dias de

Abril deíle anno de I5'46 chegou a Goa hum catur com re-

cado ao gouernador de dom João mazcarenhas capitão de
Dio, de ter auifo cerro de íe apareUiarguerra conrra aquel-

Ja forraleza , de que a caufa ( íegundo íe diíTe ) foy efra.

Por morre do Soltao Badur foy feyto Rey de Camb?.ya
Soltâo Mamude feu fubrinho , moço de idade até quinze
annos pouco mais ou menos , filho de Catifooção que o
Badur matara numa batalha : os grandes do rcyno logo no
começo do íeu reynado huma das coufas , que mais lhe

pulerao diante dos olhos , foy a injuila morte que os Por-
tugueíes derao ao Soltao íeu tio , de quem tinhaó recebi-

do tantas honras e mercês , e a grade obrigação em que
por {{{o ell.iua de romar vingança delia , e com tantas pa-
lauras lhe encarecerão iílo , fazendoo mareria de fua hon-
ra , que o Soltao , como era moço , e naô muyto eíperro
no entendimento , fe melco em tanta cólera , que derremi-
uou quebrar a paz que tinha cos noíios , e íazerlhe a mais

cru-
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cruel guerra que pudeíTe. Ajuntarãoíle a iílo rriuytas quei-

xas e clamores
,
que os íeus lhe faziaõ das extoríoes e da-

nos que recebiao dos nofibs , obrigando com nauios que
traziao pollo mar a irem pagar direytos lia fortaleza de
Dio as náos que hiaó para diuerías parte? , de que toma-
rão os grandes do reyno mayor ocaíiad de azedarem o
moço contra os nofibs , dizcndoilie que era grande afron-

ta de hum Rey tamanho , e taô poderofo como ellc j terem

os Portuguefes diante dos íeus olhos aquella fortaleza na

lua terra , de aue recebia tantos danos e agrauos / e por-

que huma das principaes rezoes que mouia eíles''homens

a tratarem ifto co el Rey , era por bufcarem maneyra com
que íizeíTem mal a Cogeçafar , a quem tinhaõ grandiílimo

ódio polia grande autoridade que fempre tiuera no rey-

no , e polia muyta riqueza que le dizia que tinha , o ca-

luniarão com el Rey de Sertão amigo dos Portuguefes ,

cue eile fizera com que íenaÕ tomafie a fortaleza quando
os Rumes lhe puferão cerco

,
pollo qual elle por íua hon-

ra deuia agora trabalhar quanto pudelíe polia tomar, e en-

comendar o negocio a Cogeçafar , porque fe nsÔ fizeííe a

clle o que deuia , lhe mandaria com rezaõ cortar a cabeça,

e tomarlhe quanta fazenda tinha , e para mais o incitarem

]he gabarão o Cogeçafar de muyto pratico neíte negocio
de pôr cercos e dar aíTaltos , com que o moço ajudado da
cubica e defejo da honra , e de caítigar Cogeçafar polia

culpa que lhe punhao, parecendolhe que naquelle nego-
cio poderia cometer algum erro com que juntamente lhe

pndeíle cortar a cabeça, e tomarlhe a fazenda , o mandou
logo chamar. O Cogeçafar

,
que como íabia bem a má

vontade que aquelles íenhores lhe tinhaõ , trazia íempre

antre elles íuas eípias , foy logo auiíado do que paííaua ,

e em tendo o recado dei Rey ie foy a clle com muyta fe-

purança, e ei Rey fe queixou com elle de fer taô amigo dos

Portuguefes
,
que todos hiaõ aos feus portos, e fazia que

trouxilíem nauios pollo mar com que tolheíiem a nauega-

§ao para todas as outras partes, para crecer mais ofeu pro-

ueito i a que o Cogeçafar naó faltarão deículpas , de que
mo-
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moílrandofe eIRey fatisfeito lhe diíTe
, que elle tinha de-

trlminado, pollo que cumpria a Tua honra, de tomar a for-

taleza de Dio aos Protugueíes, da qual empreía a ninguém
queria encarregar íenaó a elle , polia muyta pratica e ex-

periência que tinha das coufas daquella calidade , para o
que lhe mandaria dar quanta gente , munições', artilharia

e tudo mais que lhe foííe necellario ; e tomando a fortale-

za WiQ faria por ilfo muytas mercês. Cogeçafar , ainda que

nao deixou de auentar a tenção com que el Rev o encarre-

gaua daquelle negocio, entendendo que lhe cumpria naô

je ercufar, moílrou a el Rey muyto gofto da mercê qua

lhe fazia, e fe oífereceo a (er delle muyto bem íeruido; com
que fe defpedio dei Rey níTaz pcnUtiuo e defconrente ,

porque entendia bein por huma parte quão caro lhe auia

de cultar qualquer falta que naquillo fizelíe , e por outra

quanto lhe importaua naÕ perder a ní)íía amizade ; e pnrâ

ilTo tomou por meyo dar a entender aos noílos por algu-

ma via
,
que quanto fazia naquelle negocio era por força,

c não por íua vontade , dandolhe ocaíiaõ de entenderem,

que fe preparaua guerra contra elies para olharem por Cy,

c fe aperceberem
,
para o qual em quanto íe andou fazen-

do preftes, consentia que fe íizclTem offenças e afrontas sos

Portugueíes , íem elle acudir a illo , nem dar orelhas aos

que íe lhe queixauao
,
que foy cauía de muytos dos nollos

íe virem para a índia , e para Dio
,
que derão nouas dos

aleuantamentos q'ue aula em Cambaya , e certificarão a

guerra que íe aparelhaua
;
porem nunca Cogeçafar impe-

dio a vinda a ninhum dos noiTos , com tenção que ao go-
uernador , e ao capitão de Dio , chegaíTcm as nouas do que
paílaua em tempo que fe pudelTem os noíTos aperceber ; e

dom Joaô mazcarenhas , inda que no começo deu pouco
credito a eílas nouas , rodauia vindo defpois a ter mais cla-

ro íenrimento do que lhe diziao , tratou de fe aparelhar

por alguma via , mas nao com. aquelle cuidado e quentu-

ra que o negocio requeria
,
porque nem ainda enta6 man-

dou dar conta ao gouernador, que eítaua em Goa , do que
paííaua, por lhe parecer impoíTiuel

y
porem o gouernador ,
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a quem também chegarão eftas nouas , e era auifado que
cm Dio auia pouca genre . e mai repayrada , mandou que
foííe lá inuernar Gregório de vaíconcelíos com alguma
gente a que deííe m'éfa , o que clle logo pôs por obra.

CAPITULO IIL

Cogeçafar manda notificar ao capitão dom João mazcare-»

Ilhas a jua vinda ha cidade \ elle tendo nouas certas de
guerra pedeJocorro ao gouernador, e aos capitães de Cbaul
e Baçaini ; o gouernaàor lho manda por muytas vias, Ke-^

payra em Goa a armada , e prouê os aImagens ; entra nd
fortaleza de Dio noua gente de Cogeçafar \ o capitão fe
apercebe.

SEm embargo de Cogeçafar tentar quantos me^oi , e
inuenções pode para que cl Rey de Cambaya deíííliííe

da empreía que lhe tinha encomendado , c elle ficaíTe li-

ure de feus rcceyos , nao deixaua de dar ordem a tudo a
jieceíTarlo para a guerra: e fendo preftes de todo, detri-

ininou de mandar diante alguma gente
,
que com diíTunu-

Jaçao entra/Te na cidade; mas para ver como o capitap o
tomaria , lhe mandou huma carra de boas palauras coma
fempre fizera , em que lhe notificaua

,
que el Rey de Cam-

baya o tinha feito capitão de Dio com todas íuas rendas ,

para onde auia de paílar toda a fua cafa com muyto aluo-

roço para lhe fazer muyros íeruiços
, por íer muyro íeii

amigo , e polias amizades que efperaua receber delle , da
que lhe quiíera dar conta

,
porque naõ eílranhaíTe ver en-

trar a fua gente com armas na cidade
,
porque alem de fer

feu cuftume , VnQ cumpria íer aíTy para fer temido e acata-

do , e o poder milhor icruir como deíejaua. E logo após

eíla carta mandou hum capitão com mil homens bem con-

certados , que íe meteílem na cidade fem ninhum aluoro-

ço , por naô darem de íy na íoípeiía , os quais fe foraa

nieter nella logo ao outro dia delpois de fer efta carta dada

ao capitão j porem elle dilatou a repoíla delia aié ver a
que
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qtie paffaua na cidade com a vinda deíla gente , e vendo

que começaua de auer rebuliços , atraueflandoííe os mou-
ros cos Portuguefes que aiidauaõ negoceando na cidade,

de que vinlião a fe trauar em brigas , mandou dizer ao ca-

pitão dos mouros ,
que Cogeçafar lhe eícreuera huma car-

ta , cm que lhe dizia difterentes couías do que via na íua

gente , que íe naõ pufcíle cobro nella, e a não caftigaííe, el-

Ic também nao guardaria amizade a Cogeçafar , e faria o

o que lhe cumprilTe ; a que o mouro mandou muytns deC-

culpas , e grandes comprimentos , c com ifto rcfpondeo ha

carta de Cogeçafar polios mefmos termos de oifFerecimen-

tos e amizade que lhe elie efcreuera ; porem logo em lhe

dando a carxa , fiandoíle pouco delia , como quem bem co-

nhecia os enganos e falíidades daquella gente , mandou
hum homem Chrillâo, natural da terra, de quem fe fiaua

,

que fofle ha corte informarfe da verdade daquelle nego-

cio ; o qual achando no caminho certeza do que hia íaber,

fe tornou ao capitão , e lhe certificou
,
que Cogeçafar lhe

vinha fazer guerra
,
pollo que logo aquella mclira noite

dcfpachou hum catur ao gouernador , em que lhe eícrc-

ueo a certeza que tinha da guerra que fe preparaua contra

aquella fortaleza , e quaó falta ellaua de gente, de man-

timentos , de poiuora , e de tudo o mais que era neceílario

para a defenfaõ delia ; e eíle he o catur de que atrás fica

dito
,
que chegara ao gouernador a quinze de Abril ; e iílo

meímo eícreueo o capitão dom Joaô a dom Jerónimo de

meneies capitão de Baçaím , e a António de Ibuía capitão

de Chaul
,
pidindolhe íocorro deftas couías antes que o

inuernollies impediííe mandarlho. O gouernador inda que

lhe pareceo que a guerra, que fe aparelliaua, naõ fe eílende-

ria a mais que a eltar a cidade leuantada Icm ouíarem os

inimigos a entender com a fortaleza , todauia polia falta

dás couías que o capitão lhe dizia que auia nella , mandou
com muyta preíteza aperceber fcis fuíla? , e meter em ca-

da hutna delias duas pipas de poiuora de bom.barda , e leis

caixões da deerpingarda,e chumbo, e panellas, e murroes, e

muyto bons mantimentos , e mandou nellas dom Fernando
B2 de



12 Qiiarta Parte dl Chronlèa

de caftro feu filho mais moço , mancebo de até vinte aft-

nos de idade , mas de grande animo e esforço , encarrega^

do a Diogo de-reynolb , e em lua companhia outros aí-

guns fidalgos mancebos delcjoíos de ganhar honra , todos

efpingardeyros
;
que achando no caminho Gregório de

-vaíconcellos
,
que hia de Baçaim com oitenta homens eí-

pingardeyros bem concertados em duas luítas grandes , fe

forão todos de companhia. Partido dom Fernando logo o
goiíernacior mandou partir após elJe dom Franciíco de me- *

nefes , que fora capitão de Baçaim , onde lhe mandou que

foíTe inuernar, porque tinha recado de Teu irmão dom Je-

rónimo que lá eítaua por capitão, que tinha nouas de fe

lhe aparelhar guerra , e que ahy perto eftaua já huma
cantidade de gente de goarniçao , e encomendou d dom
Franciíco

,
que íe ahy naõ achaffe certeza de guerra , to-

máíle alguma gente , e íe foíic inuernar a Dio : dom Fran-

ciíco achou no caminho o tempo tao forte
,
que muyto tar-

de e cora muyto trabalho chegou a Baçaim , onde nao
achando certeza de guerra , e querendo fazer o que o go-

vernador lhe rnandára , lhe não quis feu irmão dar a gen-
te , inda que tinha muyta comfigo

,
por onde todo aquelle

inuerno eftiiierão mal auiados. Logo após a partida de dom-

Franciíco le ocupou o gouernador cm varara armada, de-

que eJia tinha muyta necelfidade , e a repairou o luilhor

que foy poíiluel com muyta defpeía , e m.ayor trabalho^

polia muyta falta que auia de dinheyro ,. e co mefmo tra-

balho pioueo CS almazens de muyto? e bons mantimentos^

e de muyta poluora e munições de toda íoríe , e de todas:

as mais couías de que eitauao muyto faltos. Dom Joaa
mazcarenhss, logo como deípidio para Goa o catur de que
atrás fica feito menção , começou a fe concertar na forta-

leza o miilior que pôde com tao pouca gente , e tão mal
aparelhada como neila auia, porque ao todo não erão maís;

que duzentos homens de guerra , com muyto pouco pro->

uiraento de armas e munições dx: que fe pudeGem aprouey-

tar ; no qual tempo entrando na cidade gente noua de Co-.

gfcafar, muyta ^artc delia foy dar vifta lia fortaieza ^pol-
io-
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lo que o capitão mandou que ninlium homem fofTe ha cida-

de , nem mandaíle láeíciauo icu , íenão o de que nueíTc

mijyta confiança ; e ajuntando ao dinheyro
, que tinha de

feu, algum que pode auer empreílado, fez recolher quantos
mantimentos pôde , e a todos os liomens que tinhão cabe-
dal

,
principalmente a alguns caiados, encomendou que fi-

zeílem o mefmo , o que todos fizerao com muyto cuidado
e diligencia ; m,as inda aíTy le recolherão muyto menos dos
que pareciáo neceílarios para coatro mezes de inuerno que
Jhe poderia tardar o íocoro.

CAPITULO IIIL

Ccfeçafar entra em Dlo com mvyta gente ; manda vifitar a
capitão da fortaleza cem mojtras de amizade , e lhe pede
algumas coujas , a que elie relpondc por Simão jeyo, O
capitão reparte as cjlanciãs , e as próue de capitães. Os
mouros jazem alguns baluartes diante da fortaleza ; in-

tentão tomar o nvjjo do mar com hum ardil j os baluartes
dos mouros batem a fortaleza^

EStando o capitão metido ncfías ocupações, aos dezoi-
to dias de Abril deíle anno de mil e quinhentos e co-

renta e íeis entrou Cogeçafar na cidade com grande pom-
pa e aparato de miuyros inílrum.enios , e gritas a íeu mo-
do , com toda a fua gente poíla em ordenança

,
que feriao

cinco mil homens Rumies , Arábios ,e Nobis , todos gente
eílrangeyra, limpa, e bem armada , em que auia coairocen-
tos clpingardeyios , e trazia comfigo hum íeu íiiho cha-

mado Rumecão , aquém por íeu grande esforço fe tinha

grande reípeito e acatamento , e foy recebido na cidade
com muytas feitas e mrílras de contentamento de todo o
pouo ; e logo após elle íe fcrao aly ajuntando até vinte

mil gaíladores. Cogeçafar m.andou icgo viíltar o capitão-,

dom João mazcarenhas , e dizerlhe que era aly vindo a to-

mar poíle daquella cidade, de que elRey feu fcnhor lhe íl-

zcra mercê , cem muyto dclejo de lhe fazer muytcs íerui?^



14 Quarta Parte da Chronlca

ços polia muyta amizade que tinha com elle ; o capitão lhe

mandou os parabéns da vinda , e os agardecimentos da fua

vifitaçâo por Simão fcyo juiz da alfandega
,
que delie foy

recebido com honra e gaialhado , e por elle tornou a man-
dar dizer ao capitão

, que el Rey íeu íenhor lhe encarre-

gara muyto
,
que guardaíTc inteyramente a paz que auia

antre elles e os noílos com as condições que fe aílentara co
viío Rey dom Garcia , c que logo fizelle a parede que nella

fora afientado
, que fe íizeíTe antre a fortaleza e a cidade ,

que lhe mandaíle dizer fe tinha a ifto alguma duuida. O ca-

pitão tomando coníelho fobre a repoíla , lhe mandou dizer

poilo meímo Simão feyo
, que elle eftaua preítcs para gu-

ardar a paz da maneyra que fors aíTenrada, e folgaria muy-
to que elle íizeflc a parede na forma que dizia o aíTento da
paz (de que lhe mandou o tresiado,, para que o vifle) que
fendo aííy el)e lha iria ajudar a fazer , mas íendo d' outra

maneyra elle lha defenderia , e lha iria derrubar como já
fizera Manoel de foufa; da qual repoíta Cogcçafar ficou tao

tomado
,
que mandou prender em ferros o Simão feyo e

dous Portuguefes que hião com elle , e hum Brâmane que
lhe feruia de lingoa , e naquelle mefm.o dia ha tarde man-
dou hum íeu capitão com muyta gente dar vifta ha forta-

leza , que chegando a tiro de efpingarda, defpararão muy-
tos com que no muro ferirão alguns homens , e paíTarão

adiante co:n muytas grilas e alaridos , íem da fortaleza

receberem repoíla com tiro algum. O capitão dom João
mazcarenhas vendo que os mouros já claramente lhe fa-

2Íão a guerra , mandou cerrar a porta com parede deixan-

do aberto o poíligo fomente , e repairou o muro em algu-

mas partes neceílitadas de concerto , e fez capitães das ef-

tancias os homens de que tinha mais confiança ; a torre

Santiago deu a Alonfo Bonifácio , o baluarte do meyo do
muro chamado íaô Thomé deu a Luis de foula , o baluarte

íao Joaõ deu a Gil Coutinho , a torre do lugar da porta deu
a António freyre alcaide mór, outro baluarte chamado
Santiago, que eílaua no rio, deu a dom João dalmeida filho

de dom Lopo dalmeida , o baluarte da porta da banda do
rio
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fio cleu a Amónio paçanha , filho de Amhroílo psçanha ,

a couraça pequena deu a João verzeano, a couraça grande

deu a António rodriguez feitor, e no baluarte do rio cílaua

por capitão Fernão carualho com trinta liomens , e bem
prouido de artilharia , e por todas as eftancias í)ão auia

mais que cento e cincoenta homens que pudeílem pelejar,

c CO capitão ficauaõ fós trinta homens
,
que o acompanha-

uaô , e todos eftes acudiaõ com muyta vontade a todos

os trabalhos e obras que fe aly faziao; e aos vinte e hum de

Abril amanheceo feito diante da forta-leza hum grande e

jargo baluarte de grofiriS pedras em foílas ,
entulhado com

terra amafiada , e íuas bandeyras com groíías peílas de ar-

tilharia, c por cima deile balias de algodão forradas de cou-

ros crus ,
que ficauao a modo de am^evas ; a qual obra foy

toda feita naquella noite , de que os ncílos ouuiao o rumor

fcm atinarem o que fe fazia ; deíle baluarte tirarão aquel-

le dia tantos tiros
,
que cegarão muytas peças na fortaie-

2a , e como eftaua teito num cômoro que aiy fazia a terra

fobre a parte do rio que íenhorcaua a fortaleza , também
tirauão com muytas efpingardas , e também da ncíía parte

lhe tirarão muytos tiros
,
que por fer muyto groíTo e mo-

ciço , lhe não fízerao dano. E logo a noite feguinte íizcrao

outro baluarte da meíma forma defte , adiante delle diílan-

cia de hum jogo de bolía , e de hum ao outro hum)a groíTa

parede d'a!tura de dous homens ; e ao outro dia amanhe-
ceo outro baluarte tanto adiante do íegundo quanto cíle

eftaua do prin)eyro , do mcímo feitio , e co a meíma pare-

de como os outros, com que hiao cercando em roda a for-

taleza; e adiante deftes fizerao outro baluarte aílaz gran-

de e forte , e cerrado com íua groíía parede como os ou-

tros
,
que ficou já diante da torre Santiago , e em todos el-

ks fe prantaua logo muyta e boa artilharia. E como todas

eftas obras fe fazião de noite, o nofio baluarte do mar, que
as tomaua de longo em dcícuberto , apontsua relias de dia

duas peças groílas
,
que deíparaua de noite em ícniindo o

rumor dos gaftadores , com que mataua tantos delles , que

lhes foy forçado empararcnfe do baluarte , e para fe iegu-

ra-
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rarcm delle de todo , fe detriminarao em o tomarem ; pa-
ra o que fobre huma grande náo da terra

,
que aly tinhao ,

armarão com mu/ta madeyra hum caílello muyto mais al-

to que o baluarte, cm que fizeráo andaymos tão forte?
,

que pudeíTe nelles pelejar muyta gente
, que meterão

logo nelle com muytos artifícios e materiais de fogo , e

o encjierão por dentro de muyta lenha
,
para que Ic por

força não podeflem tomar o baluarte , le íairem fora e

darem togo ha náo, que com a vazante da maré chcgaíTe

a elle e o queimaíTe, e clles então dandolhe hum apertado
aíialto o tomarem, inda que foííe com trabalho/ porque
fendo fenhores delle , como daly fe defcobria toda a for-

taleza , lhes parecia
,
que daly a podiao desbaratar de to-

do; do que fendo auifado o capitão mandou Jacome leite ca-

pitão do mar de Dio
,
que folTe queimar a náo

,
para o que

]he deu dous catures com dés eípingnrdeyros cada hum , e

muytas rocas e panelias de poluora ; os catures forão logo
aquella noite , que era a da Pafcoa da Rertirreyçaô , com a

enchente da maré , e ainda que hião com muyro filencio

forão fentidos dos mouros
,
que fobre n náo tinhao graa-

diíTima vigia , e começarão de lhe tirar com muyi'^ fre-

chas e eípingardas , acompanhadas de grandes grirr-: , a

que da terra acudio grande cantidade de inimigos , que
também nos nollos deípararão infinidade dos léus cuilu-

jnados tiros ; porem os catures não deixarão de ir auan-

te remando quanto podião, tirando com. dous berços que
cada hum delles leuaua

,
que juntos com as noíTas eípin-

gardas , como achauão polia borda da agoa grande multi-

dão de gente em que fe empregaíTem, ninhum tiro fe per-

dia , e chegando ha náo lhe lançarão dentro muytas rocas

e bombas de fogo
,
que logo erão apagadas por muytos

mouros que eftauâo dentro nella ; fobre o que ouue antre

huns e outros huma braua peleja por efpaço de duas oras,

em que começando a vazar a maré , os noHos cortarão os

cabos com que a náo eífaua amarrada , e lhe atarão hum
cabo com que a trouxerão pollo rio abaixo até chegar an-

tre o baluarte e a fortaleza , onde vendo os mouros que
a
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a não podiâo deter íe deitarão todos ao mar, c então os
marinhevros dos catures entrando nella lhe íolrarão huma
ancora que trazia pindurada , com que íe deteue , e o ca-

pitão mandou recolher delia muyta madeyra e laboado, e
todos os materiais , que defpois lhe foraõ de muyto pro-
veito , e da raefma não íe desfez também grande purte, e a
tudo o que não podia feruir fe pôs o fogo , o que íe fez

fem mais dano da noíía parte
,
que de alguns feridos ; mas

neíle tempo os baluartes dos mouros não ceíTauão de ba-
ter a fortaleza, donde lhe reípondiaõ com muyto poucos
tiros polia muyta falta que auia de poluora ; por onde o
capitão pôs muyto reíguardo nella , e mandou aos capitã-

es das eítancias
, que naõ confentiííem tiraríe tiro fenao

com muyta neceíTidade, e quando fe ouueíTe de empregar
bem ; c aíTy a fortaleza nunca tiraua tiro fenaô quando
com elle derrubaua alguma parte da obra que os mouros
hiaò fazendo; mas era tanta a multidão dos gaftadorcs, que
tudo era logo tornado a pôr em pé.

C A P I T U L O V.

Francijco botelho capitão de Tangere fne da cidade a pele*

jar cos mouros três legoas delia , e o que lheJucede^

AFrancifco botelho , capitão de Tangere, chegou hum
mouro de noua aos vinte e hum dias do mez de Oitu-

bro deíle anno de mil e quinhentos e corcnta e íeis , a oras

que eíbua já fora no campo, e tinha deípididas as aialayas,

e lhe difle que os alcaides Mulcy mafamede, e Hacem, e o
alcaide de Targa detriminauao de lhe armar o meímo dia

com almogaueres, e que elles ncauao cm huma cilada a que
chamaõ da forcadinha

, quehe três legoas da cidade , com
fuás bandeyras , c íeifcentas e cincoenta lanças , em que
cntrauão cento e cincoenta beíleyros e arcabuzeiros. O
capitão, tomando fobre iíío o parecer de algumas peíloas

de que entendeo que o podiaó bem aconíeihar, aíTentou

armar aos almogaueres com trinta de cauallo , e elle irlhc

Part, ir. C dar
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<3ar coftas , c por as atalayas ferem enraõ curtas , e eílaretrt

já fora , mandou pôr os íeus trinta em huma cilada , a que
chamão a fonte do mazmorreyro, e elic com a bandeyra c
toda a mins gente de cauallo íe pôs has tranqueyras, áqiiem

dos três fachos. Nefte comenos vendo a aralaya do Xarife

Os almognueres dos mouros que fe vinhao melhorando ,

íe aprcííou a dar o rebate mais cedo do que conuinha, cortl

que os mouros íe retirarão ícm os noíTos auerem viíla del-

les. O capitão entaô
,
porque a bandeyra real eílaua fora

no campo , de que entendeo que os mouros deuiaõ ter no-»

ticia, lhe pareceo que nao compria ao credito da mcfma
bandeyra recolhclla fem auer vifta daquelles inimigos , e
aííy os foy demandar paíTeancio até onde fe diz em pár da
forcada

,
que fao duas legoas da cidade : aly defpidio o

adail CO guião , e corenta de cauallo
,
que fofle diante , e

mandou com elle outros três de cauallo para lhe irem deí-

cobrindo o campo , de que hum era Paios Adão bombar-
deyro

,
que então feruia acauallo fem reçaõ , e era laô bom

homem do campo
, que dahy a pouco tempo veyo a íee

almocadem , e Francifco vcíugo criado de fua Alteza , que
«ntão feruia de almocadem , e António lourenço atalaya

,

todos ires miuyto bons caualeyros , e o capitão fe abalou
também nas fuás coílas com toda a gente. O adail que hia

diante , chegando are auer viíla de huma riheyra que eíla-

ua apár da cilada , íem ver os mouros , fe deixou ficar no
porto da forcadinha cos feus corenra de cauallo , e man-
dou aos meímos três deícubridorcs a deícubrir a cilada

onde os mouros eílauao
,
que íairão delia juntamente cos

ncHos, e íe forão a tomar hum porto por onde a noíTa gen-
te auia de paíTar, cm que íe íizerão fortes cos beíleyros e
arcabuzeyros , e roda a mais gente de cauallo , entenden-»

do que nao tinhaò outra defeníao. Neíta conjunção che-

gou aly o capitão com a bandeyra a tempo que dos mou*
ros íerjaó paíiados até íetenta de cauallo a eíloutra banda
do porto , com que os nolTos apertarão de maneira que os
íizerão meter dentro no porto , onde lhe matarão alguns ,

c ellcs da outra banda do porto defpararao também nos
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ílofTos muytos arcabuzes e fetas cruadas, com que de duas
ferirão logo o adail, e com huina lança d' arremedo ferirão

também o alcaide mor da cidade dentro no porto , cora

que os nolTos fe recolherão para a bandeyra , o que vendo
os mouros tornarão a paílar o porto , e foraó pegar com
clles; porem tanto que os noíTos lhes fizera5 rofto, fe re-

colherão fugindo para o porto , o que fizerao por trcs ve-

xes íem os noíTos os poderem afaílar delle , nem os pode-
rem ir bufcar lia outra banda pollos muytos beílcyros e ar-

cabuzeyros que tinhao ; por onde o capitão fe retirou pa-

ra fora com a bandeyra a ver fe queriaõ elles paííar o por-

to com as luas bandeyras , e illo buícar onde eílaua ; mas
elles íe deixarão eiiar fem bulirem com figo , e o mefmo
fez o capitão até ver que naô íómente naõ palTauão o por-

to , mas íe hião recolhendo poUa faldra de iiuma ferra a

que chamáo cazraude , e então
,
por íer já farde , e aly nao

auer mais que fazer , fe recolhco ellc também para a cida-

de. Dos noílos morrerão aquelle dia coatro , o adail , e o
alcaide mòr, que forúo morrer a fuás caías , e dous criados

de moradores mal armados , que lá ficarão mortos; e fo-

raó feridos treze ; e dos mouros forao no porto alguns

mortos e feridos, de que le naô foube a cancidadc. Os
fronreyros que le aly acharão co capitão forao os feguin-

tes , Lopo de foufa , dom Fernando de noronha , filho de
dom Aluaro de noronha , a que atrauelTarão com huma íeta

a rnao da Janqa , e hum criado leu foy também ferido ,

João aluarez d' andrada filho de Fernaõ daluarez d' andra-

da tifoureyro mor do reyno, Niculáo de íoufa, a que atra-

«eííarão hum joelho com huma íeta
, João rodrigues de lã,

dom Vafco coutinho , Franciíco dataide
,
que foy ferido

com huma íeta por hum coadril , António das pouoas
,

Triftaõ gomez daragam a que derao duas fetadas , huma
polia cabeça , c outra por hum braço , Aires gomez da fil-

ua , Fernão de lima, Pêro jufarte , ChriRouaô íoarez, Ma-
noel Cabral , filho de Aires pircz cabral , a que atraueíía-

rao hum braço com huma feta , dom Fernando de meneies
irmaò de dom Joaó de meneies , e Manoel botelho primo

C 2 do
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do capitão. Os moradores e criados de fua AJreza, que vi-

uiaô na cidade e fe aly acharão aqiielle dia , íaó os que fe

leguem, André banha, Coimo cordcyro leu genro, Dior
go lopcz da franca

,
que o capitão fez ícu ariaii por mor-

te do outro por achar nelle toda as partes que íe requeria»
para aquelle cargo , e para outros muyío mayores , e que
defpois foy algumas vezes capitão da cidade na vagante
dos capitães , Jorfe de mendonça que foy ferido de huma
letada , Aires pinto ribeyro

, Jerónimo mealha caftelhano^

que lambem foy ferido de huma íetada , Pêro vaz magro^
António pirez c dous filhos feus

, que ambos forao feri»

dos de fetadas , Pêro couccyro , Diogo de fontes ferido de
outra fetada, Francifco lopez, que entaõ feruia de conta-

dor, Chriílouao lobo criado de íua Alteza , Filippe vaz de
foufa criado de fua Alteza, que leuaua a bandeyra real , e
com muyto esforço a teue poíla fempre em íeu lugar , os
três delcubridores do campo de que atrás fiz menção ,

Francifco ferrcyra criado de fua Alteza , c porteyro da
porta da cidade, que foy ferido, Gaípar vaz, António mar-
lins ferido de huma fetada em hum joelho , Chriflouaõ

martins feu irmaõ , meílre AíFonfo que entaõ era cirujaô

na cidade, que aquelle dia o fez mais como esforçado car

ualeyro
,
que como homem da fua proíiííaõ, pelejando cos

mouros em todas as voltas , e tirando as feras aos feridos,

lem perder nunca a ocaíiaõ da peleja , Lopo de coadros ,

que ainda que era auido por Chriílaô nouo o fez aquelle

dia de maneira, que muyros que o naõ erao lhe puderao
auer inueja , António da Ulua moço da camará de S. A. e
outros muytos de que fe naõ fouberaõ os nomes. O ca-

pitão naõ ficou aquelle dia de todo em faluo, porque
na derradeira volta que fez cos mouros, dous dellcs, que o
deuiaõ conhecer , fe chegarão tanto a elle

, que hum del-

ks lhe deu huma lançada que lhe atraueílou a fella c os
lombos do cauallo, e o outro íe foy abraçar com elle,

porem logo aly lhe acudirão Jerónimo mealha , Joaõ al-

uez dandrada , Francifco gil , e Cleofas gil
,
queandauao

cm fua companhia ,, Diogo lopes da franca ^ Aires pinto

ri»
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Tibeyro , Pêro vaz magro, e Manoel caftanho porteyro da
camará de S. A. e da criação do meímo capitão

,
que der-

rubou o mouro que o tinha abraçado , e co foccrro e cf-

forço deites caualeyros ficou o capitão de todo íóra de
perigo. CAPITULO VI.

Chega dom Fernando a Dio com /ocorro. O capitão reforma

as ejiancias de gente , e em algumas muda os capitães^

Os mouros continuão com fuás obras ; batem a torre

Santiago , e o baluarte São Tomé, Ajfentão hum effanto^

fo ceartao. Entra el Rey no arrayal a requerimento deCo-^

geçafar
,
que faz dar ha fortaleza huma efpantojiffmaí

tataria , e o fucejfo delia-, el ReyJe torna, e deixa aly hum
capitão com gente,

EM grande trabalho eftaua poíla a fortaleza de Dío
polias continuas e rijas batarias que os mouros lhe da-

uaô dos feus baluartes , e naó fem algum receyo , polia

pouca efperança que tinha de poder ter íocorro tnò de-

preíTa por fer já tempo de inuerno
,
quando aos i8 dias de

Mayo chegou dom Fernando filho do gouernador com as

oito fuílas , íeis íuas , e duas de Gregório de vafconcellos ,

com aííaz de trabalho por terem tempos contrários , de
que auendo vifta os mouros , lhe tirarão muytos tiros ícm
lhe fazerem dano. E por que já entaõ o poítigo da porta

eílaua também fechado com pedra , entrou a gente por hu-
ma efcada pindurada de huma bombardeyra na couraça do-

mar , com que na fortaleza foy tanto mayor o contenta-

mento 5
quanto menos efperança auia nella daquelle íocor-

ro. O capitão e toda a gente receberão com muytas feílas.

a dom Fernando , e alguns fidalgos que hiao em fua com-
panhia

,
que erao Diogo de reynofo , a quem elle hia en-

comendado por íeu pay , dom Francifco dalmeyda , Pero-

lopez de fouía , Diogo da filua , António da cunha , Gre-
gório de vafconcellos , e naÓ íe eíqueceraó do bom rece-

bimento que fç deuia a todos os mais que hiaõ nas fuílas
j^



%^ Qaarta Parte da Chronica

que era gente limpa e de preço , e as furtas forao defcaf-

regadas , e metidas íem maftos na terecena que para cilas,

eílaua feita no mar ao longo do muro. O capitão fez en-
tão reíTenha de toda a g^nte que tinha , e achou quinhen-
tos homens , de que os coatrocentos eraô para poder pe-

lejar bem armados , e de confiança , e ainda que era aíTaz

pouca gente para defenfaõ de huma tamanha fortaleza , e

ameaçada de tanta guerra , todauia bailou para dar animo
há que alv elfaua primeyro: com que o capitão reformou
as eifancias de gente , e em alguns mudou os capitães que
lhes tinha poílo

,
porque a dom Fernando encarregou o

baluarte S. João ,
que tinha dado a Gil Coutinho

,
que ficou

nelle por íoldado , com quem eíliuaõ Diogo de reynoío ,

Diogo da íilua , dom Braz , Baílião de fá ^ e outros bons
íoldados , e a Pcro lopez de foula deu o baluarte S. Tomé.
A dom Francifco dalmeyda , a António da cunha , e a

Luis de fouía , fez íobre roídas cem cincoenta homens ca-

da hum
,
que a coartos faziaô vigia ncíles dous baluartes ,

e na torre Santiago
,
que erao os lugares onde era mayor

força da bataria , e os que vigiauaô tirauao muytos tiros

perdidos para a parte onde lentiaò trabalhar os gaílado-

res , com que todauia lhe puferaô tamanho medo pollos

muytos que lhe matauaõ e feriao
,
que auia miller muyta

força para os fazer chegar ao trabalho', e com tudo forao

aíTy continuando a fua obra até chegarem com as paredes

ha barroca da torre Santiago , e dahy tornarão fazendo ou-

tras paredes por diante das que tinhaõ feitas , tao groíTas

e fortes como ellas ,v feitas em voltas, de maneyra que os

fegurauaõ das nofías eípingardas , c nellas deixauao aber-

tas íeteyras por onde tirauao aos noíTos , com que nao ou-

fauao aparecer no muro ; e tanto fe chegarão ha caua com
eílas paredes que fc meterão debaixo da artilharia da for-

taleza , de que naõ podiaõ receber dano fenao de alguns

trauefes dos baluartes e das torres. Ordenarão também
os mouros dous bcíliaes de groíTas paredes para a par-

te da torre Santiago, íobre que armarão humas mantas
aíTaz fortes, debaixo das quais aflentarao dous bafiliícos

,

hum
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^um efpalhafaro , e eoatro peças groíTas , com que come-
çarão a bater a rorre Santiago , e o baluarte íaõ T om.é ,

que romauao de traués , e todo o muro d' antre a torre e o
baluarte ; o que vendo o capitão , e naÕ fe fiando do muro
lhe fez por dentro hum contramuro, e aiitre hum e outro
hum entulho de vinte peis de Jargo , em que todos , fem-

auer quem íe elcuíaiíe do trabalho , acarretauao has coftas

a terra e pedra que fe tiraua das calas
,
que para iílo fe

desfaziao. Do baluarte íaõ Tomé com hum bafilifco e

trcs peças grofias quebrarão as mantas e os repayros dos
inimigos , c o feu eípalhafuo , com que por muytos dias

ccfou a bataria dos bafiliícos; porem a das outras peças

groíTas
,
que eraô eíperas , e camellos > nao ccliauaõ de dia

nem de noite , com que arrafarao as ameyas do baluarte , e

a torre Santiago ficou toda aberta e abalada , e após iílo

diante do baluarte Íaõ João aíientaraõ hum coartao , que
lançaua pilouro de oito palmos ém roda , e fe leuantaua lao

alto, que fe perdia de viíla, donde cahia com taõ elpantoío

cílrondo, que em todos punha grandiiTímo medo, receando
cada hum que nelle caiíTe o golpe ; e taõ deílro era o que
o gouernaua , que meteo dentro na fortaleza pafante de
trinta pilouros íem errar ninhum , e prouue a nc0o Senhor
que naÕ fizeraõ mais dano que arron)bar hum dellcs a cif-

terna que tinha vinte palmos de agoa , e pafíando por el-

]a fez finai cm baixo no fundo. Efre ariilheyro permiiio
Dcos que folie morto , em. cu;0 lugar entrou curro que go-
uernou taõ mal o cosrtao, que og pilouros delle tornauaÕ-

a cair no arrayal , e lhe mataua muy ta gente
,
por onde naõ

quiícraõ mais ufar delle. E deípois de baterem o baluarte

íaõ Tomé , e a torre Santiago oito dias contínuos , arma-
rão duas mantas com íeis ptças grofas para baterem o ba»
luarte íao JoaÕ, que era o mais pequeno e mais fraco, por-
que daly para a torre Santiago detriminauaõ fazer a íua

principal obra
, para o que reformarão os dous bafiiiícos ^

e o efpalhafato , e por lodos os feus muros e baluartes ai-

ientarão maiytas peças groíías, com que comeearíío bata-

íia íjoua íem ceílar de dia nem de noite^ que daua aos noS-
- fos
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fos aíTaz de afflição e trabalho; de que Cogeçafar foy logo
auifado por dous negros que fugirão então da fortaleza,

que lhe derão nouas das faltas que auia nella, afly de gente

( por auer niuytos mortos e feridos ) como de todas as ou-
tras couías / por onde os noííos eítauao defconfiados de a

poderem defender. Ao primeyro dia de junho fe virão na

cidade , e no arrayal dos mouros, muytas bandeyras em fi-

lial de feíla , e fe ouuirao muytos eílromentos , e grandes
gritas , mais de goílo e feíla

,
que de guerra , e delejofo o

capitão de íabcr a caufa daquella nouidade , mandou re-

cado a Fernão carualho capitão do baluarte do mar ,
que

mandaíle huma almadia de noite a ver fe podia tomar al-

guma peííoa de quem íe informaíTe do que paííaua ,- e indo

jogo a almadia fairao delia dous Canaris , que forao ao
longo do rio , e tomarão hum mouro que íe eílaua lauan-

do , de quem o capitão foube que Cogeçafar ,
parecendo-

]he que a fortaleza fe lhe não poderia defender polias no-

uas que os dous negros lhe derao , mandou dizer a el Rey
que vieíTe fe queria ellar prefente quando fe ella tornalTe ;

ao que el Rey com muyto aluoroço acudira logo , acom-
panhado de muyta gente, e que ha fua vinda íe fizera to-

da aquella feíla ; de que os nolTos não ficarão muyto íaiif-

feitos , vendo que fe lhe acrecentauão os inimigos quando
as forças íe lhe hiaõ deminuindo

, porem no capitão íe nao
enxergou iílo , porque com roílo alegre mandou tocar as

trombetas , dizendo que folgaua muyto de ver el Rey
por feus olhos as íuas afrontas ; e mandou íoltar o negro ;

e logo ao outro dia querendo Cogeçafar moílrar a el Rey
© eííeito do que lhe mandara dizer, razendoo pôr cm parte

donde pudelTe ver tudo ha íua vontade , mandou dar fogo

cm todas as eílancias
,
que foy com tanta artilharia, e muy-

ta delia groHa ,
que os noiTos cuidarão que a fortaleza fí-

caífe toda por terra, ao que fe ajuntarão tantos tiros de pi-

louros e frechas perdidos
,
que punhao outro nouo efpan-

to, a que também os noíTos naõ deixarão de reíponder com
todos os tiros com que lhe podiao fazer dano , onde os

do baluarte do mar forão de mais eííeito , com quanto nao
ti-
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tirou quantos defejaua por lhe fcr neceíTario poupar a pol-

laoFv^. Eíla bataria durou até quaíl noite , em que dos nof-

íos ouue alguns mortos e feridos , mas porque alguns dos

noUos tiros paOarao perto donde el Rey eftaua , os léus o

Êzerão recolher para a quintam de Meliquiaz , donde al-

gumas vezes vinha eicondido ao arrayal ; e porque huira

noite indo ao longo do rio com Cogeçafar e outros íeus

priuados , hum pilouro deímandado matou hum dos que

laiâo com elle , entrou em tamanho medo
,
que fem tornar

mais ha cidade , fe foy logo para Amadabad , deixando em
ajuda de Cogeçafar hum caoitao íeu dos principais cha-

mado Jufarcao , homem esforçado , com muyta gente.

CAPITULO VIL

Cogeçafar ordena algumas obras para evitrar a fortaleza ,

Lvr.i quefaz dano aos nofjos , e também o recebe de lies \
<?/-

le he morto de hum pileuro perdido ; feu filho Kumecao fi-

ca por capitão do arrayal , e continua com as obras. Che-

ga aos mouros nouo (ocorro de gente. O capitão dom João
mazcarenhas manda pidir [ocorro ao gouernador , e ads

. capitães de Baçaim e Chaul , e fe fortifica na fortaleza.

VEndo Cogeçafar que iodas as íuas batarias lhe nao

abriaò os caminhos que elle queria para entrar a.

fortaleza , mandou fazer defronte do baluarte S. Tomé ,

adiante das paredes, que aly tinha feito, hum grande balu-

arte de grandes pedras todo mociço e entulhado com terra

amaíTada, e madeyra ,'e inuyía rama, que os notlos lhe naô

puderaô tolher , e o fez tão alto que deuaflaua toda a for-

taleza , e fe fubia para elle polia ladeira da terra que tinha

para a banda do arrayal , e no mais alto delle fez prantar

Riuytas peças grollas e miúdas , acompanhadas de muytos
eipingardeiros , donde faziaõ tanto dano aos noílos que
naô ouíauaô a aparecer polias ruas , com que foraÓ poílos

em muyto cuidado ; ao qual baluarte puíeraõ nome o da

rama , porque a que lhe puíeraô reucrdeceo com a chuua ,,

Fart. IK D e
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e crecco tanto que o fcz rodo verde j e em torno deíle ba-

Juarte fizerao logo rcuytas paredes ao viés humas das ou-
tras , com que chegarão ha borda da caua ; e após eíle ba-
juarte fizerao outros dous da mefma altura , donde tirauao

tanta eípingârdaria
,
que os noíTos naõ oufauao chegarão

muro ;
porem de noite com tiros de eípingardas , de ber-

ços , e de outras peças mais groílas
, que vinhaô do balu-

arte do mar contra a parte onde fentiad que os mouros
trabalhauao , lhe matauao tantos dos gaítadores

,
que auia

mifter ir.uyra força e muyto rigor para os fazer chegar ha
obra , com que fe foy fazendo com muyro vagar. E com
tudo não cefiauaõ as batarias dos Teus baluartes , em que
fempre auia mortos e feridos dos noíTos , afora miUytos ef-

crauos e homens da terra
,
que andauão ocupados nas

obras. Alem difto puferao em cima do baluarte da rama du-

as eíperas , com que dentro na fortaleza derrubauaó as ca-

ías , e afora matar os que eílauão dentro foy caufa àe {"e

perderem com as chuuas os mantimentos , e tudo quan-
to eíhua dentro nellas

, que aos noílos deu muyto em
que cuidar : então trouxerão huma noite com muyto tra-

balho hum bafiliíco que eftaua na couraça da barra , e po-
ílo no taboleiro da Igreja ( que eftaua defronte do baluar-

te da rama ) emparado com huma parede muyto forte
,_

prouue a noílo Senhor
,
que do primeyro tiro leuou ame-

tade do baluarte com todos os tiros que eftauao nelle , e

todos os bombardeyros e efpingardeyros
, que erao mais

de cincoenta feytos em pedaços
,
que caufou nos mouros

tamanho efpanto
, que nao tratarão mais de refazer o ba-

luarte , nem oufarão íubirfe no que ficou delle em pé, com
que os noiros ficarão algum tanto deíaíTombrados

;
porem

os mouros fe meterão em ocupação de entulhar a caua , e

trabalhauao niíTo de dia , com repairos que fizerao contra

os noíTos tiros. Auia na fortaleza hum poftigo íecrcto que
chcgaua abaixo ha caua

, por onde cabia bem hum ho-
mem , fechado com porta de que o capitão tinha a chaue,

por efte lahião de noite as mulheres , os moços, e as cfcra-

uas, e derpejauão a caua do entulho que os mouros Jhe lan--
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çauão , e podiaono bem fazer
,
porque nem os mouros

atentauão niílo, nem fechegauao tanto que o pudeílem ver,

mas achando o entulho menos fc pulcrão emerpreita, e vi-

rão o que paíTaua; do que íendo auiíado Cogeçafar, nãcíem
elpanto de fuprirem tão poucos como os nollos erão a to-

dos os trabalhos e ocafiões, mandou aíleílar alguns tiros no

poíligo por onde não puderao os nollos fair mais por elie

fora ; e querendo Cogeçafar ver o poítigo por feusolhos ,

fe pôs para iílo em parte onde lhe aparecia a cabeça íómen-

te por cima de huma parede
;
porem a!y o fo/ bulcar^hum

pilouro perdido
,
que lha leuou juntamente com a mao di-

reyta fobre que a tinha encoftncla , o que aconteceo aos

vinte e coatro dias do mez de Junho deíle anuo de r5'46 ,

dia do bemauenturado S joao Bauriíla, com cuja morte cef-

íarão todas a obras que os mouros faziâo , nem ouue por

então mais tiros que de algumas poucas efpingardas de

quando em quando ; da qual nouidade não íabendo o§ noí-

íos a caufa imaginauão que Cogeçafar poderia íer ido a el

Rey , e entre tanto mandaria íobreftrar as obras , até que

hum baneane do arrayal , cubicando as aiuiíTaras que de tal

noua eíperaua, fe lançou na fortaleza, e diíle que Cog çafar

era morto, e que na gente do arrayal ouuera aluoroço para

fe ir e leuantar o cerco , mas que por rogos e afagos de

Rumecão íeu filho, e de outros capitães le detiuera para

vingsr a morte de feu capitão , e que o Rumecão fora já a

cl Rey, e trouxera delle o meímo cargo com todos os po-

deres de íeu pay , e muyto dinheiro com que fizera paga-

mento geral ; com a qual noua ouue entaõ na fortaleza

muyto contentamento , mas duroulhe pouco, porque os

mouros a cabo de oitodias tornarão ha ocupação de entulha-

rem a caua anire os baluartes S. Joao, e S/Fomé, com muy-
ta mais diligencia e muytos mais gaíladores , e com quan-

to os nofios trabalharão muyto por lho defender , matan-
dolhe muyta gente na obra , elles com tudo a leuarâo auan-

te , não íómente entulhando a parede da caua que preten-

dião , mas derrubando alguma parte dos noíTos baluartes

,

donde le lhe impidia a íua obra. Iílo fez a toda a gente ,

D z i^ue
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que era já pouca, e fiilta dõ neceíTario, lembrar ao capitão

que mandaíTe pidir focorro , pois era já entrada de Julho, -

e o tempo começaua a fer brando ; o que o capitão pôs lo-

go por obra com pouca confiança de lhe poder ir focorro

ienão em Agofto , íe o tempo ainda então dcíie lugar, e

mandou Joaõ coelho , vigayro âa fortaleza , íó em hum ca-

tur com doze remeyros , a que deu cartas para os capitães

de Baçaim e Chnul , em que lhes daua conta do efíado em
que eftaua , e lhes pidia focorro , c que o fizeílem. a fabei*

ao gouernador que eílaua em Goa , a quem também eícre-

ueo huma carta da mefma fuítancia
,
que qualquer dos ca-

pitães lhe mandafie. Partido ocatur, cnrrcu no arrayal

hum capitão dei Rey com mais de coatro mil homens
,
qi>e

nelle foy recebido com muytas feílas , e logo foy dar viíla

ba fortaleza defparando nella muytas e<pingardas , com
que dobrandoíTe aos mouros o animo íe derão mayor preí-

fa em entulhar a caua
,
parecendolhc que aquillo ló lhe fal-

taua para a vitoria; e porque a caua era larga e funda trou-

xerão palmeyros, e outra m.uyta rama , e almadias e barcas

quebradas, com que a obra começou a furdir tanto que foy

neceííario aos nolfos atalharemna
,
para o qiie os bombar-

deyros encherão duas pipas , e alguns coartos e barris de
materiais, e lançandoos aceíos na caua, acenderão nella ta-

manho fogo
5
que quanto nella eílaua íicou feito em cinza,

fem nunca os mouros lhe poderem valer, antes muytos
dos que acudlao a deitar agoa no fogo , forao mortos pol-

los noíTos eí pingardeyros
,
que com a claridade viao bem

para onde tirauao ; porem os m.ouros , vendo o máo lucef-

ie deífa obra , ordenarão outra a que o fogo nao pudefie

fazer dano, que foy trazerem huma íerfa de pedras tão al-

ta como a mefma fortaleza , com que a caua ficou de todo

entulhada íem os nofíos lhe poderem impedir; e vendo a

. terra toda rafa , fizerão fubidas para os baluartes, de que as

mayores erão para os S, Tomé e S.João, inda que foy

ha cuíta de muytos dos gaíladores , que os noíios lhe ma-
tauão com pedras e panellas de poluora que lançauao ío-

bre elles , mas como cada dia lhe vinhão de nouo, nunca
lhe
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lhe fizerao falta ; e os noíTos como entenderão que o prin-

cipal intento dos mouros era contra aquelles dous baluar-

tes , fizerao no muro, que eftá antre ambos, ourro baluarte

de pedra e barro o mais forre que foy poíí:uel
,
que o ca-

pitão encomendou a António paçanha cem cincoenta ef-

pingardeyros
,
para que delle defendeíTe aos mouros a en-

trada nos dous baluartes S. Tomé , e S. João , e do balu-

arte da porra, de que tirara António pnçanha , fez capitão

João verzeano que guardaua a couraça do mar ; e ao feitor,

que vigiaua a outra couraça , mandou que com lua gente íe

foíTe pira dom Fernando no baluarte S.João que era o
mais fraco.

CAPITULO VIII.

Rumecão manda dizer ao capitão
,
que lhe entregue a forta-

leza ; e a repofta que tem. Dã hum ajJ~alto ao baluarte fao

'João , e outro ao baluarte S. Tomé , e o fucefjo de ambos ,•

fio meyo de hum defies ajjaltos tem o capitão recado que os

mouros cntrao a fortaleza por outra parte , e o que ellc

faz niJJ'o ; contãojfe duas coufas eftranhas que Juccderao

nejtes ajjaltos, Rumecão da outro ajjalto , e ofucejfo deIh,

TEndo os mouros já feitos largos caminhos para fubir

aos baluartes, íe deteue o Rumecão alguns dias em
dar o aíTalto

, quiçá efperando que os noíTos ,
por eílareni

então faltos de gente , como rinha fabido por alguns ef-

crauos que naquelles dias fugirão da fortaleza, e vendo di-

ante de fy hum poder tamanho
,
quifeííem cometer algum

partido , m.as vendo que o hia enganando efta efperança
,

ordenou
,
que o Simão feyo que fora preío por Cogeçafar

íeu pay
, polia rezao que atrás fica dito , e elle linha em íea

poder , foíle com hum recado íeu ao capitão dom João
mazcarenhas ; e ícndo leuado huma noite ao pé do muro e

conhecido pollos noíTos lhes diííe
,
que difíellem ao capi-

tão
,
que Rumecão general daquelle campo lhe mandaua

dizer que pois viaja taõ largas eílradas para íubir aos ba-

lu-
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luartes , e tamanho poder para os combater , que era ínl-

poíTiuel auer nelles defenfaô, lhe quiíeííe entregar a for*

taleza , c iríe em faluo com toda a íua gente , e tudo o que
quileíTem Icuar comfigo

,
para o que lhe daria feguro e em-

barcação , e fe le naõ quiíeííe fiar delle , lhe daria quantos

reféns lhe pidílTe com que ficaífe feguro-, ao que o capitão

reípondeo
,
primeyramente a Simaô feyo que íe lhe vief-

fe mais com outro recado como aquelle Ihemandaria ti-

rar has elpingardadas , e que a Rumecão dilTelTe que pois

as eílradas eíiauao já tao largas o cf peraiie , que elle o iria

buícar por ellas; com a qual repofta Rumecao detriminando

dar o aííalto ao baluarte íao Joaó ,
poíla a gente eni ordem ,

aos dezanoue dias de Julho duas oras antes do foi pofto

começarão os mouros a fubir polia ladeyra com muytas
gritas e eftrondos dos feus eílromentos , e chegando aci-

ma os fahio a receber dom Fernando com Diogo de rcy-

nofo , e outros valeroíos loidados , que chegando cos di-

anteyros a bote de lança em breue eípaco derrubarão del-

les mais de cincoenta mortos , com que os fizeraô tornar

atrás com tanta preíTa e deíatino
, quedando poUos que

vinhao fubindo nas íuas coílas , huns e os outros cahião

polia ladeyra abaixo , e acudindo os nofibs íobre elles com
paneilas de poluora , os eícandalizarão de maneyra

,
que

le afaílarão logo para fora , íem nos deixarem feito mais

dano que himi morto , e alguns poucos feridos ; e não íe

atreuendo a dar por aly outro aíTalto , íe ocuparão em fa-

zer a fubida para o baluarte S. Tomé muyto mais larga ,

que foife capaz de grande poder de gente ; e andando neíla

ocupação fe vio huma noite do baluarte do mar, donde fe

deícubria o arrayal e a praya da cidade , correrem muytos
lumes por muytas partes com muyta gente , e grande re-

uolia : Fernão carualho capitão daquelle baluarte , eílra-

nhando aquella nouidade , fe foy numa almadia com coa-

tro homens ao longo da praya a ver íe podia tomar lingoa

do que aquillo era
,
porem fendo íentido e recolhendollea

poder de elpingardadas dos inimigos , mandou logo auiíar

o capitão do que vira, e quclhe parecia preparação para

ai-
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^Igum afTalto / pollo que o capita6 correo logo todas ss ef-

tancias , prouendo em tudo o que lhe parecco neceííario ,•

e fendo duas oras ante menham as vigias deraó rebate que

entrauaò mouros , os quais muyto caladamente comctiao

entrar o baluarte faõ Tomé em grande cantidade, com muy-

tas bandeyras e guiões , mas tanto que viraó que eraó fen-

tidos ieuantando grandes griras , e íubindo com muyto Ím-

peto , acharão diante de íy Pêro lopez de foufa cos feus

com.panheyros
,
que com outras gritas , e mayor ímpeto

trauaráo com elles huma taó braua peleja de elpingardas

,

lanças , e zargunchos
,
que em breue efpaço ouue muytos

morros e feridos de ambas as partes , e eftando a peleja na

mayor fúria , a vigia do fino o começou a repicar com
ruiyta prcHa , a que acudindo o capitão cos da lua compa-
nhia , e vjíirando todas as eílancias foy ter ao lugar da pe-

leja , onde vendo na dianteyra Pêro lopez de fouía , Luis

de íoufa, dom Franciíco dalmeida, dom Pêro dalmeida feu

irmão, António da cunha, e Gregório de vaíconcellos ,

que faziaò marauilhas , e que em todos os outros íoldados

também auia bem que ver, e que louuar, e entendendo que

^ntaò era aly pouco neceílaria a fua ajuda, fe foy demandar
o fino que naô ceíTaua de repicar , e no caminho achou re-

cado, que por baixo ao longo da rocha corriaõ muytos
mouros contra a couraça , e mandando a quem lho trouxe

que naô dilFeíTe nada a ninguém ,
por naÕ auer aluoroço e

perturbação, com vinte homens comíigo íe foy ha coura-

ça , e naô vio os mouros
,
que por fer a maré vazia forao

ao longo da praya ha outra banda da barroca , de fora da
parte do mar , onde puíerao efcadas , e chegarão a cima
fem ferem viftos

,
porque como daquelia parte nao auia re»

ceyo nem fofpeita , naõ auia também vigia , e entrarão nas

calas em que nao acharão mais que molheres , a que pidiaô

dinheyro polias naô matarem , de que huma a grandes vo-
zes chamou por huma íua vizinlia Jaoa moiher do patrão ,

a qual em vendo es mouros, correndo foy dizer ao capitão

que os mouros eraô entrados nas cafas da bar^^oca ; elle le-

uando a moiher comfígo
,
porque naô diííefíe aquillo

nou-
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noutra parte , fe foy cos feus vinte homens , e numa ruá
achoa hum magote de mais de trinta mouros , que come-
Tco com tanta fúria, que de medo huns cairão no chão, que
logo foraò m.ortos pciios noíTos , outros le eícondia6 pol-

ias caías , onde os eícrauos e as molheres com elpetos ma-.
tarao alguns delJes , e outros fizeraô lançaríe polia barro-

ca abaixo, que chegauaÔ ha praya feytos em pedaços, com
que a fortaleza íicou iiure daquelle perigo , ficando mor-
tos dentro nella mais de corenta dos inimigos , hum dos

quais fe diíle que fora o capitão Jufarcao. Entre tanto os que
pelejauaô no baluarte apertarão cos inimigos de maneyra
que os íizerao começar a retirar ; porem vindoíTè meter
com elles outros muytos de refrefco , os fizeraõ tornar ha
peleja , e dar bem que fazer aos noflos ; ao que acudindo
António paçanha com a lua gente , lanqou tantas panelias

de poluora íbbre os inimigos
,
que ardendo em fogo os

fez voltar polia ladeyra abaixo com tanta preíla
,
que os

que eílauao de trás le deitauaô por cima dos dianteyros ,

e aíly huns e outros foraõ decendo mais aos tombos que
de corrida , com tanto fogo dos noílbs íobre íy , que ao

pé do muro ficarão mortos mais de trezentos. Éfte aíTalto

durou até oras de veípera , e então fe acabou também a bri-

ga que o capitão teue cos inimigos , dos quais fe perderão
aquelle dia antre mortos, feridos, e queimado?, auante de
jnil e quinhentos , e lhe foy tomada huma grande bandey-
ra , e cinco gui6cs ; e dos noíTos forao mortos fete , e fe-

ridos e queimados mais de corenta; porem a dor deíla

perda fe compenfou co geral goílo da grande vitoria que
noflo feniior lhes deu naquelle dia. E pareceome rezáo não
deixar de pâr aquy duas couías que achey efcrito que fu-

cederao naquelle aíTalto , por me parecerem dinas de me-
moria , de que huma foy, que o vento

,
que naquellas par-

tes por feu curfo ordenado enatural cuftuma aventar da
terra todas as menhas até ás oito oras, e dahy até noite

venta do mar, aquella menham começou logo a ventar do
mar que foy grande ajuda para os nolfos

, porque todo o

fumo ieuaua prira os inimigos. E a outra coufa foy que

afiirma-
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affirmárão muy;os mouros, que na força da peleja virão

antre os noíTos pelejar homens que nunca virão nem conhe-

-cerao, km mais armas que lanças fomente , de quem rcce-

biaô o mayor dano. Marauilhas parece que íaô com que

•Deos quer moílrar na terra, quão certo tem nelle o fauor os

feus fieis foldados, que coníiaô mais na mifericordia diuina,

que nas forças humanas. Taô enuergonhado ficou Rume-
caô deíle mão fuceíío , e receofo que el Rey lho alribuiíle

a couardia, que por reílaurar íeu credito e íua honra
,
pon-

do em ordem toda a gente do arrayal , aos vinte e íete de

Julho, dous dias defpois do outro aíTalto , cometeo a for-

taleza por coatro partes , em que auia larga íubida , com
grande multidão de gente , em que fe viaõ muytas bandey-

ras e guiões , e ouuiaô altas e eípantofas gritas , e eílron-

dos dos feus bárbaros eftromentos ; porem acharão em to-

das as partes tal refiftencia nos noífos , e com tanto dano

leu ,
que em breue eípaço voltarão as coftas , tornando a

decer com muyta preíTa , mas com tantas panellas de pol-

uora fobre íy , que muytos delles foraõ queimados , afora

os que morrerão na peleja , fem mais dano dos noflbs que

alguns feridos. Deíle fegundo íucefib ficarão os mouros

laó efcandalizados, e com tanto medo, que o Rumecaõ de-

triminou de nao cometer mais a fortaleza por eftas íubi-

das , mas arrafalla com minas , em que matando muytos
dos noíTos lhe ficaua o feu negocio mais fácil , e menos,

cuílofo.

Part. IK E CA-
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C A P I T U L o IX.

Chega a Dh o Vtgayro 'João coelho que fora pidtr focor^

ro \ e o recado que traz. O gouernador manda feu filho
dom Aluara de cafiro com hom jocorro a Dio ; pÕe em cou"

felho fe iria elle lá em pejjoa , e o queje ajjenta. O quefti'

cede a dom Aluara na Jua viagem , e a dom Francijco de

menezes que vay de Baçaim, Kumecao dd hum aJJalto ha
fortaleza por muytas partes,

EStando os non'os neíle trabalho, chegou o catur em
que fora o vigayrõ da fortaleza Joaõ coelho

,
que

trouxe recado do capitão de Baçaim , e do capitão e ca-

mará de Chaul
,
que fe íicaua fazendo preftes para acudi-

rem CO mor locorro que a breuidade do tempo lhes con-
íentiíTey e que a carta para o gouernador fora logo por
terra

, que também com muyia prefia lhe mandaria todo o
focorro poffiuel , em quanto elle nao fofle em peííoa , de
quem fe tinha auiío que para iíTo fazia grande apercebi-

mento ; e por naô ir o catur de vazio leuou huma pipa e

quinhentas panellas de poluora , e muytos murrões para

as efpingardas
,
que foy tudo quanto coube nelle, a qual

noua em toda a fortaleza cauíou grande contentamento , B

nouo esforço e eípirito. As cartas, que foraò por terra pa-

ra o gouernador, lhe forao dadas a dezanoue de Julho, com
que íe moílrou muyto contente por encubrir o aperto em
que a fortaleza eftaua , e fez pubricar a morte de Cogeça-
far, com que em toda a cidade ouue muyta fefta ; e o go-
uernador mandou lançar bandos

,
que toda a gente le íi-

2eíTe preftes para ir de armada a Cambaya com feu filho

dom Aluaro de caftro capitão mor do mar , entrando
Agofto / mas em companhia deftas cartas do gouernador
forão algumas de particulares de Chaul para feus amigos

,

que diziao a verdade do que paíTaua em Dio , e inda que
o gouernador rompeo algumas que pôde auer ha mão , to-

dauia por outras que ficarão fe efpalhou logo a noua pol-

ia cidade; e vendo o gouernador que já o naõ podia en-

cu-
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cubrir mandou fazer preftes trinta e íete fuílas as milho-

rcs que achou , em que fez embarcar muytas pipas de poU
uora de toda forte

,
grande numero de panellas , murrô-

es , rocas de fogo , chumbo ,
pilouros , lanças , muytos e

bons mantimentos , e coatrocentos homens , em que auia

muytos fidalgos e caualeyros honrados , e todos os mais

gente eícolhida , e todos efpingardeyros , a que deu tanta

preíía e bom auiamento que aos vinte e cinco do mez , dia

do Apoílolo Santiago ( que cahio em Domingo ) eílaua

tudo preftes ; porem o gouernador fez partir feu filho ha

lelta feira antes ,
que fo/ anoitecer a Pangim , e ao fabado

íe partio com algumas fuílas , e todas as que ficarão acaba-

rão de partir até o domingo por noite. A ordem que dom
Aluaro leuaua de leu pay era , que chegando a Chaul fizef-

fe pagamento ha gente que comfigo achaíTe , e dahy íe fof-

fe merer na fortaleza de Dio, e delia nao faiíle por ninhum
cafo até elle lá ir

,
para o que já íe ficaua fazendo preíles, e

cm tudo obedeccíTe ao capitão dom João mazcarenhas ; c

que chegando a Dio fe pudeíTe eícuíar as fuílas , as man-
daíTe com pouca gente fazer na coíla toda a guerra que pu-

deíTem; e aos de Chaul e Baçaim eícreueo, que logo íe foí-

fem com elle com todo o (ocorro que pudefTem leuar.

Logo após a partida de Dom Aluaro , o gouernador , pa-

recendolhe que nao era rezao ir elle em peíTba íocorrer

aquella fortaleza , inda que o deíejaua muyto , íem o pa-

recer dos que o podiaô aconíelhar, o pôs muytas vezes

em confelho , em que defpois de bem diícutido o negocio

foy alfentado , que o gouernador com todo o poder da ín-

dia íe foíTe a Baçaim , onde ajuntaHe quanta gente de ca-

uallo pudeíTe
, que bem podia ajuntar até feiícentos ho-

mens , e com eí1:es , e com mil eípingardeyros entraíTe por
Cambaya fazendo guerra a fogo e a íangue , e todo o re-

ílante da gente correíTe numa armada a coíla e a enícada ,

com que obrigaria a el Rey a leuantar o cerco para acudir

ha fua terra , ou quando daly tiralTe gente ( que forçada-

mente parece que auia de íer) ficaria o cerco tão fraco, que

os noílos poderião facilmente desbaratar os inimigosy conj

£ 2 a
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a qual refolucão o gouernador fe começou logo a fazer

preftes
,

para o que mandou vir toda a genre das fortale-

zas da coíla da índia , e de Choromandel , e ha camará de
Chaul eícreueo huma carta , em que com muytos mimos e

paiauras de muyra confiança lhe pidia , que todos os cida-

dões daquella cidade fe quifeíTcm achar com elle com fuás

armas e cauallos naquella emprefa de tanta honra , e tão

importante a todo o eftado da índia. Dom Aluaro fez íeu

caminho com tao bom tempo, que em coatro dias chegou
a Chaul com fete fuftas fomente , e íem eíperar polias ou-

tras da fua companhia, íe partio leuando coinligo oiro

mais
, que os moradores daly fízeraò prcílts com boa gen-

te ha lua cuíla , logo como tiueraõ o recado pollo vigayro
de Dio , e outros nauios mais com mantimentos , huns que
a cidade mandaua , e outros que particulares leuauaõ para

veniaga quando lá foíTe a gente. Dom Franciíco de mene-
2es que em Baçaim eftaua preíles com dezaíeis fuftas e boa
gente , e muytos mantimentos , fabcndo que dom Aluaro
eíbua cm Chaul, íintio muyto não eftar já dentro em Dio

,

e faindo- logo polío rio de Taná , porque a barra eftaua

ainda cerrada, foy encontrar com dom Aluaro, e ainda que
ouue vifta delle o não quis eíperar por não perder o bom
tempo que leuaua, e aíTi íeguirao ambos feu caminho com
a mor preíTa que podião , deíejando cada hum íer o pri-

meyro que chegaíle ; porem fendo todos ha vifta da cofta

de Dio, lhes deu hum tão rijo temporal
,
que lhes foy for-

çado arribarem todos meyos alagados ha ilha das vacas

junto de Baçaim , onde já acharão as outras fuftas da com-
panhia de dom Aluaro, que ficarão atrás, e aquy fe ajunta-

rão paílante de feílenta , em que auia mais de nouecentos

homens bem concertados. Partidos daquycom bom tempo
nauegarão toda a noite fem contrafte algum, mas ao outro

dia polia menham lhe deu hum vento contrario tão rijo,

que os fez arribar ha ilha, donde partirão, com muyto tra-

balho , donde partindo ao outro dia com vento de viagem ,

chegarão até auer vifta da ilha dos mortos , onde furgirão

alguns que hiao diante, c a dom Aluaro, e aos que ficarão

atrás y
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atrás , fendo já perro de rerra , deu outro tcmpornl tão ri-

jo, que os fez tornar lia ilha das vacas niuyto desharara-

dos , de que alguns nauios forao ter a Baçsim , outros a

Chaul , e outros correrão para a eníeada de que fe perde-

rão alguns. O Rumecáo entre tanto , deípois de fazer al-

guns cometimentos falfos para caníar os noíTo? , e os fa-

zer acudir mais froxamenre ao verdadeyro, pofta a gente

em ordem a fez fubir por todas as entradas que tinha fey-

ras , com fuás bandeyras deípregadas , a qual fubio com
tanta oufadia

,
que chegou a fe pôr em cima nos baluartes

;

e ainda que nos noíTos acharão a reíiílencia cuftumada , co-

dauia pelejarão com tanta pertinácia que puferao em cima
os léus guiões e bandeyras , auendoíTe já por vencedores ^•

porem os noíTos com a dor daquella afronta cobrarão
tanto animo, que em pouco eípaço os deitarão dos baluar-

tes , caindo huns fobre outros , deixando as bandeyras
acompanhadas de muytos dos feus mortos no baluarte

de dom. Fernando, onde foy a mayor força da peleja/ e dos
noíTos morrerão aquelle dia treze , e forão muytos feridos,

de que defpois morrerão também alguns , a mayor parte

por falta de meizinhas
,
que já não auia na fortaleza,

CAPITULO X.

Entra nouo Jocorro no arrayal dos inimigos ,- elles fazem
huma mina ao baluarte de dom Fernando^ com que o arra-

JaÕ de rtodo com grande dano dos noffos ; daÕ alguns af-

faltos^ eyn que achao valeroja refiflencia^ mas Jicaõjenho-
res da mayor parte do baluarte faÕ Tomé. Os nojfos fa^
zem algumas obras parafua dejenjaõ,

REceando já os mouros de dar aíTaltos na forma que
atégora o tinhaõ feito

, pollo máo fuccíTo que fem-
pre tiuerão nelles , e quão caro lhe cuftauao , detrimina-
raõ conuerteríe á obra das minas

,
que era de menos cuílo

para elles , e de mais dano para os noíTos. Nefte tempo era

entrado no arrayal por mandado dei Rey hum capitão íeu

de
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de muyta autoridade ante elle , chamado Mojatecao , com
grande numero de gente efcolhida

,
que fe diíle, que era5

catorze mil homens , com cuja vinda os mouros ordena-

rão logo huma mina ao baluarte de dom Fernando
, que

por fer mais fraco lhes pareceo que tinha a mina mais certa,

e a íizerao com tanto íegredo , com ardiz que para iíTo in-

uentaráo, que de todo a leuarao ao cabo íem os noííos aue-

rem fentimento delia ; e aos dez dias d' Agoílo ,em que íe

celebra a feita do fagrado mártir S. Lourenço , os mouros
derão moítra de querer dar o aíTalto com grandes gritas

,

com tudo fe ajuntarão tão deuagar que quando chegarão

ha fortaleza erao já as dez oras do dia , e fazendo alguns

cometimentos, como que querião entrar, íe tornauâo a re-

tirar para fora , íem auer tiro d' artilharia , nem de efpin-

garda , e ora fe eípalhauão , ora fe tornauaô a ajuntar , em
que íe detiuerao até as três oras defpois de meyo dia. O
capitão entendendo da nouidade deíle termo dos inimigos,

que tinhão feito alguma mina de que íe reíguardauão ,

mandou dizer a dom Fernando, que eftaua no íeu baluarte

com fetenta homens eícolhidos
,
que logo íe faiíTe delle ,

e fe afaílaíle para fora com toda a gente
,
porque os mou-

ros não fe afaftauão fcnão por lhe terem feito alguma mi-

na ; a que dom Fernando obedeceo íaindoíTe logo do ba-

luarte com toda a gente,- porem Diogo de reinoío lhe dií-

íe ,
que íe não deceíTe nem moílraíTe medo fem ver de que,

eílando os inimigos ao pé do muro para entrar ; com que
dom Fernando como era de grandes efpiritos

,
por não dar

moílra de fraqueza , fe tornou ao baluarte com toda a gen-

te ; o que leuara o recado do capitão tornando a elle, e

dizendoUie que dom Fernando íe tornara ao baluarte pol-

lo que lhe diíTera Diogo de reinofo, cheyo de payxao pol-

lo que reccaua ,' íe foy demandar o baluarte para fazer

cumprir o que tinha mandado ; porem antes que lá chegaí-

fe , chegando o fogo ha mina arrebentou o baluarte com
tão eípantoío eílrondo , e terremoto

,
que parecia que to-

da a fortaleza íe íouertia ,
porque delle não ficou coufa em

pé até os alicerces , e muyta cantidade de pedras fubirão

tão



dei Rey Dom João o Til. 3p
tão alto que parecia que cahiao do céo , e outras niuytas

cairão dentro na fortaleza , e a eícuridao do pó e do fumo
foy tão efpefa que por hum efpaço pareceo que era noite

cerrada. ÁliíerauiliíTimo efpeélaculo foi ver os valeroíos

loldados voar pollos ares ardendo em fogo, e cair feitos

em pedaços por diuerías partes: dos que cairão para a ban-

da de fora dos inimigos , alguns ,
que hiao ainda inteiros ,

forão por eiles cruelmente efpedaçados como íe ouuerao
ainda de feniir a morte ; e outros que cairão em cima das

cafas da fortaleza para dentro , forao defpois dahy tirados

para lhe darem fepultura, de maneyra que dos fetenta, que
eítauão no baluarte , não eícaparao mais que vinte e dous,

que acertarão de ficar fobre os telhados fem Jlie toca-

rem as pedras, e eíles todos feridos, e os mais delles alei-

jados. Os homens de nome que morrerão nefta deíauentura

forao dom Fernando de caftro filho do gouernador, mance-
bo de grandes eíperanças, dom Joaõ dalmeida, Luis de mel-
Jo , Diogo de fouto mayor, António rodrigues feitor, Gil
Coutinho , Diogo de reinoío fouto mayor, Aluaro ferrey-

ra , Ruy de íouía , Lourenço de faria, Joaõ brandão, dom
Joríe dalmeida , Triílao de íoufa , Francifco lopez , e
Garcia ferraz. O capitão paíTada a fumaqa , nao achando
couía em que pôr olhos daquelle fermoío baluarte , fcnaó
terra e pedras enuoltas no íangue dos feus famofos lolda-
dos , e antre ellas membros efpedaçados , e alguns corpos
que ainda eílauaõ pelejando com a morte, começando a dar
ordem cos que tinha comíigo para os tirar daquelle lugar

,

c lhes dar a deuida fepultura , com grande dôr e íentimen-
to íeu e de todos , cometerão os mouros entrar polia hrga,
eílrada que fizera a ruina do baluarte y porem os noílos
como homens que faziaõ já pouca conta das vidas lhe re-
íiítiraõ tao valeroíamente

, que os fizerao retirar com gran-
de perda de mortos e feridos , fem ninhuma da noíTa par-
te : então o capitão com eíTa pouca gente que tinha , aju-
dada também das molheres , leuantou aquella noite hum
muro de pedra emfoíla de dezafeis peis de largo nas aber-
turas da torre caida^ que polia menham apareceo feito

com



40 Qiiarta Parte da Chrojiíca

com grande efpanto dos inimigos,- os quais tendo nouas
por alguns eícrauos, que fugirão aquella noite da fortaleza,

da grande falta de gente que nella auia com a morte dos
que íe perderão no baluarte , logo dahy a dous dias

,
que

foy aos treze de Agoílo
,
por mandado do íeu general Ru-

mccaô , cometerão a fortaleza com groíTos efcoadrôes de
gente

, por rodas as partes onde tinha abertas entradas
,

e com niujtas eícadas encoíladas por rodo o muro
,
pare-

cendolhe que defta vez tinha o feu negocio concruidoy po-
rem os noíTos animados com a efperança do fauor diuino,

entendendo que nos mores perigos eftaua mais certo a quem
o pede e eípera de verdade, fairaô ao encontro aos inimi-

gos com tanto valor e Ímpeto
, que fendo a peleja ló de

lançadas e cutiladas
,
porque a muyta chuua impedia o ufo

das efpingardas, c de todos os artifícios de fogo, os fizerao

retirar com muytos mortos e feridos , fem dos nolTos auer
mais dano que dous mortos, e alguns poucos feridos ,• e

-neíle dia íe diíTe
,
que algumas molheres em trajos de ho-

mens com as armas has coílas pelejarão com muyto esfor-

ço contra os mouros que Tubiaõ polias efcadas , e com
grandes pedras que lançauao íobre elles os faziaõ cair era

baixo feitos ,em pedaços. Rumecaõ imaginando da grande
reíiílencia que íempre achaua nos nolTos, que os eícrauos

fugidos o enganarão , e que a fortaleza eítaua milhor pro-
uida de gente do que lhe elles dilTerao, detriminou minar
o baluarte S. Tomé , e todos os muros , parecendolhe que
teria diíio o meímo eííeifo que tiuera da mina paílada ,

o que logo foy pofto por obra ,- porem a mina ficou taõ er-

rada que quando lhe deraó fogo repuxou para fora , e ma-
tou e ferio muytos mouros , c o baluarte cahio polia face

de fora com coatro ameyas , e fez huma abertura com hu-

ma ladeyra , por onde logo os mouros cometerão entrar ,•

porem os noííos, que da mina-naô receberão dano por eíla-

rem de íobre auifo , os íairaõ a receber , e trauaraô com
elles huma cruel peleja de lançadas e cutiladas

,
que íe nao

apartou fenaó com a noite^- porem como os inimigos erao

tantos 3
que cada paíío fe reuefauaõ metendo íãos em lugar

dos
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dos mortos e feridas , nao puderao os noíTos fazer tanto ,

que os lançaííem fora do baluarte , e elles naò íicaíTem íe-

nhores delle com fuás bandeyras e guiões em cima , e os

noíTos ficarão com elles has efpingardadas , e fizeraô hunsa
parede de pedra íeca , com que atalharão o baluarte pollo

mcyo ; porem os mouros ao outro dia com ganchos de
ferro poílos em páos compridos lhe tirarão as pedras, e

desfizerao de todo a parede ; a que acudindo os nolTos fí-

2era6 outra parede mais por dentro , onde os mouros com
cfpingardas matarão e ferirão alguns delles , e fízcrão logo
liuma mina ao longo do muro até a torre Santiago com
que o arraiarão de todo

,
por onde entrarão tantos e com

tanta fúria que os nofios íendo já poucos , e debilitados

com a continuaqâo dos trabalhos , não lhe podendo refi-

ílir , ficarão elles fenhores do muro
;
porem, não faltou aos

jjoííos animo e forças para com ajuda dasmolheres, e da
gente miúda fazerem hum contra muro de parede groíTa ao
Jongo do caído , donde eftauão de dia e de noite has efpin-

gardadas cos mouros , e o fizerão baixo para verem o que.

elles fazião , os quais também fazião paredes com que fe

emparaíTem dos noíTos tiros, em que deixarão féteyras por
onde fazião os feus , e começando a fazer huma mina ha
torre Santiago, o capitão lhe acudio de maneyra

, que
quando Jhe4erão fogo foy de pouco eífeito.

Vart, W. F C A-
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C A P I T U L O XI.

O Emperador jnauda a elRey nojfo fenhor o colar da ordem
do toijonpara entrar nella , e huyn liuro dos eftatutos deU
la ; o modo e a cirimonia com que S. A. o recebe , e a fór^
ma do juramento que faz \ manda pa[jar hurna carta a
quem lhe trouxe ejias peças de como fica entregue delias»

Dahy a alguns annos manda pafjar huma procuração ba^

Jiante ao duque de Saboya feu Jobrinho para ajjijiir por
elle num capitulo da mefma ordem^ que Je auia de celebrar

em Enuers»

SEndo a el Rey noílo fenhor pidido muitas vezes pollo

Emperador Cario quinto que quifeííe entrar na ordem
do toifon douro, fua Alteza le lhe eícufou fempre , dan-

dolhe por rezâo auer naquella ordem algumas obrigações,

que fe elle não atreuia a aceitar por lhe parecer que as não
podia guardar nem comprir como ella mandaua , e era re-

zão fazello quem entraua nella ; todauia apertou o Empe-
rador niílo com tanta inftancia , c moílrou tamanho gofto

de fua Alteza entrar naquella ordem , que pareceo a fua

Alteza coufa muyto alheya do amor e parentefco
,
que an-

tre ambos auia , negarlho de todo , e por comprir com
citas obrigações , fe quis meter nas daquella ordem, limi-

tandoas porem no modo que ao diante íe verá na forma
do juramento que fez , e com iílo mandou dizer ao Em-
perador por Lopo furtado de mendonça, que entaô reíidia

neíla corte por feu embaixador
,
que pollo comprazer era

contente de fazer o que lhe pidia ; o que elle recebeo com
tamanho goílo

,
que mandou logo hum feu rey darmas ca

colar daquella ordem para o lançar a íua Alteza, e co li-

uro dos eílátutos delia para o fazer conforme ao que elles

diípunhao. Chegando eíle rey darmas a Almeyrim onde
íua Alteza então eílaua , três ou coatro dias delpois de fer

chegado quis íua Alteza receber o colar da ordem
,
para

o que hum domingo íeis dias do mes de Julho do anno de

154Ó fe foy ha capella dos feus paços^onde acabada a mií-

fa
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faie lhe fez a cerimonia na forma que logo íe dirá. Nefte

tempo trazia fua Alteza por dó da Princela íua filha huma
loba aberta , c hum barrete redondo , c por lhe parecer

rezaõ mudar o trajo para aquelle adio , veyo aquelle dia

ha miíía com huma capa aberta de contray , e com hutn

pelote de chamalote íem agoas , e huma gorra de veludo

preto, e huns borzeguís com pantufos do raefmo veludo ,

e huma efpada na cinta cos cabos enuernizados ; e acabada

a miíTa , eílando S. A. dentro na cortina
,
que era de da-

maíco roxo alcachofrado douro , e com elie o Cardeal

ifante dom Anrique , e o ifante dom Luis feus irmãos, íâ-

hio o rey darmas da fancreília da capella , onde por or-

dem de S. A. eíliuera em quanto fe diíTe a mifla
,
por lhe

parecer, que como aly naõ aula de ter lugar , em ninhum
outro podia eftar milhor que na fancreília , e trouxe logo
huma cota darmas veílida , e nas maós fobre hum prato

d' ígoa has mãos de prata dourado o colar, e o liuro dos

eftatutos da ordem , e antes que chegaííe a S» A. beijandoo

primeyro , o pôs diante delle hum pouco afaílado para a

íua maó cfquerda , íobre huma almofada de veludo car-»

mefim
,
que para eíle effeito aly eftaua pofta , e logo como

aly o pôs , eílando S. A. em pé , lhe difle em voz alta que
todos ouuirão, que o Emperador íeu fenhor o mandaua
a trazer a S. A. o colar do toifon douro, e o liuro dos eíla-

tutos daquella ordem para de íua mao a receber, e lhe ver

fazer o juramento , como era cuílume fazerem as peíToas

que neila enlrauao de nouo , de que o Emperador recebia

tamanho contentamento
,
quanto era o amor e parenteícg

que antre ambos auia, de que as obrigações eraõ tamanhas,
que ainda que as que de nouo fe lhe ajuntauao por rezaô
daquella ordem, os nao podiao mais obrigar , elle toda-
uia eílimaua muyto tello nella por companheyro e irmaò :

após eílas palauras
, pondo o Arcebifpo de Lisboa capei-

laó mór de S. A. íobre o feu fetial hum miUal aberto com
huma Cruz em cima delle, S. A. por reuerencia da Cruz , e

para fazer o juramento fe pôs em joelhos, e pidio ao íecre-

tario António carneyro hum papel em que eílaua efcrita a

F 2 fór-
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^
forma do juramento , e o lêo em voz que bem "íe òuula

,

que era a ícguinte. Eu me obrigo em quanto viuer , ou ao
menos em quanto na ordem períeuerar, a trabalhar por

. ajudar a fuítentare defender o eílado
5
jurdiçao, íenhori-

os , terras , e quaiíqucr dircytos e pertenças do lenhor me-
,
ítre cabeça deila.ordem , e aíTy farey tudo o que em mym
for para que a ordem florcça e permaneça em íua honra e

' dignidade, e nao confmtircy, em quanto puder
,
perderfe,

nem minguar alguma caula do credito e prim.or delia. E
fendo caio , o que Deos naó permita

,
que fe ache em al-

gum tempo alguma couía porque , fegundo os eítatutos

deíla ordem , eu dcua fer excluído delia , do dia que for

requerido a três mezes feguintes entregarey , ou manda-
rey entregar o colar da ordem ao meftre e cabeça delia, ou
ao tiloureyro da dita ordem , e defpois de afiy fer reque-

rido nunca mais trarcy o dito colar , nem outro como el-

Je , e por iíío nao terey ódio, nem Inimizade, nem mal
querença contra o meílre e cabeça da dita ordem , officiais

e caualleyros delia. E aos capítulos para que for requeri-

do mandarey procuração a algum caualeyro da dita or-

dem, para aíliftir nas congregações que fe ouuerem de fa-

zer para íe celebrar o tal capitulo. Das quais coufas já di-

tas , e de todos os mais capitulos e eílatutos da dita or-

dem , comprircy o que m.e parecer que nao he contrario
Las obrigações de meu cargo , e a outras que já tenho ; e
quanto ao trazer do colar do toifon,ou o toiíon íó por íy,

me obrigo a trazer o colar , e o toiíon ha veípera c ao dia

de S. André íómente , o que aíTy juro de comprir : e aca-
rtando S. A. de ler eíle juramento , tornou o papel ao íe-

cretarío , e pôs as máos íobre a Cruz , e fobre o Jiuro dos
Euangelhos , e o Arcebifpo tirou daly a Cruz e o liuro ; e

tendo a Cruz inda nas mãos , antes que a leuaíTe daly , fe

pôs S. A. em pé, e o rey darmas tomando o colar de fo-

bre a almofada em que eílaua poílo , com ajuda de dom
Francifco de caílel branco camareyro morde S. A. , lho
lançou ao pefcoço , e após iffo lhe aprefentou o liuro dos
eítatutos da ordem , que S. A. tomou, e o deu ao cama-

rey-
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reyro mor. O que acabado tocarão logo as cliaramcllas , e

S.A. íe foy ha mefa , onde em quanto nella durou leue

íempre o colar ao peícoqo. A Rainha noira fenhora nao

fez naquelle dia mudanqa no dó , nem no trajo com que

antes andaua ; e logo ao outro dia fe tornou el Rey nolTo

fenhor ao veftido que antes trazia, que era loba aberta, pe-

lote de chamaióte íem agoas , barrete redondo , e borze-

guis e pantufos de couro. Dahy a oito dias mandou S. A.

deípachar o rey darmas, e lhe fez mercê de coatro centos

cruzados, e por elle refpondeo há carta que lhe trouxera do
Emperador. E por íer cuítume daquella ordem as peíloas ,

a que íe leuaó eiles colares e liuros , darem prouiídes , ou

cartas aílinadas por elles a quem lhos leua , de como ficau

entregues delles , mandou el Re/ noíTo fenhor paíTar hu-

ma carta aíTinada por elle de como ficaua entregue do co-

lar e liuro , que aquelle rey darmas lhe trouxera , a qual

tresladada de verbo ad verbum dizia aíTy.

Dom João por graça de Deos &c. caualeyro da ordem
do toiíon douro , faço laber a quantos eíla minha carta vi-

rem, que eu recebi de Anrique Sterch tifoureyro da dita

ordem hum colar d' ouro da dita ordem , o qual tem vinte

e íeis fuzis, e outras tantas pederneyras eímaltadas , e co

toiíon e os agrapis que conuem ao íobredito colar douro
,

que tudo junto peia 3 marcos , e duas onças , e huma oi-

raua , o qual colar me mandou o Emperador meu muyto
amado e prezado irmão

,
por Francheconte feu R ey dar-

mas
,
para que como caualeyro da dita ordem , elegido a

ella no capitulo ultimamente celebrado na cidade de Vtre-

que , me foííe pollo dito rey darmas aprefentado ; e fegun-

do os eílatutos da dita ordem prometo e me obrigo de
jnandar tornar o fobredito colar do toifon d' ouro a meus
herdeyros, e aííy meímo o liuro dos eílatutos que com el-

le recebi
, que tem vinte e fcis pregos eícritos , em mãos

do dito Emperador, e do tifoureyro que ao tal tempo
for da dita ordem, dentro de três mefes de meu fallecimen-
to , ou interuenha outro cafo conforme aos eílatutos da
dita ordem, fem alguma diíiiculdade , e aíTy o prometo

ío-
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íobre o juramento que fiz ; e em cada hum dos fobreditos

caíos em que íe ajão de entregar o dito colar e liuro , tan-

to que aííy delles forem entregues , fe tornará eíla minha
carta ha peííoa que o dito colar e liuro entregar, com co-

nhecimento da pefiba que o receber, em que declare que
fica entregue do dito colar e liuro. Dada em a villa de Al-
meyrim a dez dias do mez de Junho de is^6 ; e loceden-

do defpois no anno de ^SSS ordenar el Rey dom Filip-

pe de Caílella, que por fallecimento do Emperador Carlos
quinto feu pay íocedera em meftre e cabeça defta ordem
€ caualaria do toiíon , celebrar capitulo geral delia na ci-

dade de Enuers , aos quinze dias do mez de Dezembro do
mefmo anno de iSSS mandou auifar diíTo S. A. para que
como caualeyro e irmão da meíma ordem íe achalfe pre-

lente a elle como era obrigado, por fy, ou por leu baftan-

te procurador , que foíle algum dos caualeyros e irmãos
da dita ordem a que cometeíle feus poderes , e que em feu

nome eftiueíTe no dito capitulo ; c por quanto S. A. por
muytos e muyto juftos e iegitimos impedimentos naô po-
dia fer preíente no dito capitulo , e lhe era neceíTario

cometer fuás vezes a algum dos caualeyros da dita or-

dem , que refpondefle por elle no dito capitulo , man-
dou paíTar para iílo huma larga e baftante procuração na
Jingoa latina ao Duque de Saboya íeu fobrinho , na qual

dizia , que confiando na difcriçaõ e fingular prudência

€ bondade do illuílriífimo e poderoío Duque de Saboya
feu fobrinho caualeyro da dita ordem, e pollo muyto amor
que lhe tinha

,
por aquella íua carta e procuração lhe daua

íeu inteyro poder , autoridade , e faculdade , e comiflao eí-

pecial para que em íeu nome e lugar fe pudeíTe prefentar

no dito capitulo , e nos dias deípois do dito capitulo , e

tratar , fazer , negocear, e concluir todas as coufas que lhe

pareceíle que erao para bem e proueyto da dita ordem , e

©ííerecer por elle memorial dos nomes daquellas peíToas

que o dito illuftriííimo e poderoío duque por elle nomeaf-

fe, para focederem e lerem eleytas na irmandade da dita

ordem em lugar dos caualeyros delia defuntos, e geralmen-
te
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te para fazer e exercitar todos e cada hum dos actos legí-

timos e neceíTarios , íegundo os eftatutos da dita ordem , e
para fazer todas e cada huma daquellas couías que elle fi-

zera , Te no dito capitulo aparecera peííoal mente , ainda
que foíTem de calidade que para ellas folTe neceííario man-
dado e comiííaó mais elpecial do que naquella procuração
hia declarado ; e prometia em íua fé e real pahiura

, que
aprouaria e aueria por firme tudo o que pollo dito iliuftrií-

fimo c muyto poderofo duque íeu fobrinho caualeyro ê
irmão da dita ordem foíTe feyto , dito , e concluído no di-

to capitulo e dias íeguintes , e que não iria em tempo al-

gum , nem confíntiria que alguém foíle contra ifío. E para
teftimunha e firmeza de tudo o acima dito mandou fazer

aquella prefente carta e procuração, dada íob feu final e

felio em Lisboa aos quinze de Dezembro de 1SS5»

CAPITULO XII.

Dom Aluaro de caftro tenta irfocorrer a fortaleza de Tito

em catures , eJe torjia com aforça do tempo ; manda coa-

tro catures ,
que também fe tornao polia me]ma cauja,

António moniz e Garcia rodriguez de tauora partem em
huma galueta para Dio , e o que paffaõ no caminho. Os
mouros fazem nouas eflancias , àerrubao huma mina j os

7íoffos fazem eflancias com queje defendem,

NAô erao majores os trabalhos e perigos que os nof-

los paíTauaó na fortaleza pelejando cos inimigos ,

que os que dom Aluaro de caftro palTaua no mar pelejan-

do com as ondas , e com as tempeítades pollos ir focorrer
,

porque deípois de tentar em vão algumas vezes lairda
ilha das vacas , onde eftaua recolhido , em catures rafos a
que tirou os toldos e os maftos , e dobrou as eíquipaçocs ,

acompanhado de dom Francifco de menefes , dom Joríe
íeu fobrinho , dom Duarte pereyra filho do conde da fey-

ra , Jorfe daíilua, Manoel de fouía , Luis de Mello de
mendonça , dom Duarte de lima, e de outros fidalgos, de-
triminados em irem adiante por qualquer via que íoíie ;

po-
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porem tanto que foraõ no mar o acharão taõ aleuantado
,

e o tempo tão forte que os efpedaçaua , e íem lhe apro-

ueitar o grande trabalho que puferao por íeguir feu cami-

nho , Jhes foj forçado tornaremíe ha ilha quafi perdidos ;

porem dom Aluaro
,
por lhe naô ficar meyo que naó ten-

taíTe , fez partir coatro catures fem mais gente que os re-

meyros , a que fez taô bom partido que a cubica os fez ar-

rifcaríe a todo perigo , mas não faltarão alguns poucos
Portuguefcs que fe embarcaflem com elles , a que dom Al-

uaro mandou que por ninhum caio entrafíem na fortaleza

fem primeyro verem o capitão e lhe falarem , ou com ho-
mens que conheceííem

,
por auer então algum rumor de

ella fer já perdida. António moniz fidalgo mancebo de
grande animo , defejoío de íer o primeyro que daquella

companhia chegaíTe a íocorrer a fortaleza , e lhe dar as

nouas do focorro que tinhao perto, íe meteo em huma
galeota com dez companheyros fomente, de que hum era

Garcia rodriguez de tauora
,
que mais nao cabiaõ na em-

barcação com fuás efpingardas, e mantimento para fy e pa-

ra os remeyros, a que pagou muyto bem feu trabalho , e

partindo huma tarde em companhia dos coatro catures
,

lhes anoiteceo no mar com tam.anho efcuro e tempeílade
,

que os catures nao o podendo fofrer, íe tornarão , o que
lambem quiferao fazer os da galueta , mas naõ fouberao

atinar com a ilha , e aíTy lhe foy forçado paíTarem toda a

noite em grandiííima fortuna, e trabalho, os Portuguefes

lançando a agoa fora com baldes de que forao prouidos ,

aíTy a da chuua como a do mar , e os marinheyros reman-

do fempre ao íom das ondas para que lhe entraííc menos
agoa, o qual trabalho da noite fe lhe acrecenrou com a

vin-la do dia , porque apareceo taõ efcuro e com taô ef-

peíTa çarraçaô
,
que parecia que então anoitecera, e com

tão groíTa chuua que os pôs em mor perigo de fe alaga-

rem, que os groíTos mares , com que os remeiros já de cau-

íados não fazião mais que fugir has ondas fem faberem por

onde hião , e defta maneyra paliarão todo o dia até vir a

noite que foy tal como a paflada , em que já nao tinhao

ou-
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outra ocupação íenao lançar a agoa fora , e fugir aos ma-
res, nem elperança de outro remédio fenaô o que mi/a-

grofamente lhe vieíTe do Ceo, para o que bradando todos,

polia Virgem noíTa Senhora , que era aquelle dia o da vi-

gilia da íua gloriofa AíTumpçao , lhe nao faltou o ícu ío-

corro
,
porque no meyo daquella grande tempeílade fen-

tirão o mar hum pouco mais brando , donde entendendo

CS remeyros que tinhão perto alguma terra , com nouas

forças e alento começarão a remar por chegar a qualquer

quefoííe; e quietandoííe o mar de todo forão entrar pol-

Io rio da fortaleza fem íaberem onde eítauao poUo gran-

de efcuro que fazia , até que chegando bem perto da torre

da entrada do rio , a conhecerão os remeyros , e o diííeraa

com grande aluoroço
, que em lodos cauíou aquelle con-

teniamento que fc deixa bem entender. Tomando então

todos as eípingardas cos murróes acefos , e bem efcondi-

dos , fc forão até o pé do muro da couraça pequena , íem
ferem íentidos na fortaleza , aly parados e com as orelhas

prontas , ouuirao tocar o fino, e dar o brado da vigia , mas
não tão claramente que íoubeiTem detriminar íe a falia era

de mouro , fe de Chriílão. António moniz então bradou

tantas vezes pollo da vigia , até que ouuindoo lhe pergun-

tou quem era, a que refpondeo que era António moniz
que vinha da armada que eftaua já aly perto. O da vigia

fem lhe tornar repofta le foy correndo ao capitão , e lhe

diífe em fegredo o que paíTaua , e iílo fez fem dar conta a

ninguém, por ter mandado o capitão, que por couía ninhu-

ma que fucedeíTe fe fizeíTe aluoroço , mas a elle fó fe foííe

dizer muyro caladamente. O capitão então diíTmiulando a

noua, e mandando ao da vigia ha puridade que fe tornaííe

a feu lugar, e guardafíe fegredo , com a chaue do poíligo

fe foy para elle , mas vendo alguns moços ir correndo o

da vigia , cuidando que erão mouros que fubiâo ao muro

,

leuantando gritas e aluoroço , fe chegarão a elle a pergun-

tarlhe o que era ; a que refpondendo elle , boa noua ; cor-

rerão os moços a dizello has molheres, e todos juntos

com grande ruido fe forao ao poíligo a faber a verdade.
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António moniz, que naô íabia que o da vigia fe fora daly^'

tornou a chamar por elle, e vendo que lhe não reípon-

dia, e oiiuindo o grande rebuliço que hia dentro na forta-

leza , entrou em íofpeita que podia cila íer tomada , e em
receyo que fendo aííy o viriao aly bufcar algumas embar-
cações dos mouros , com que todos fe prepararão para fe

defenderem ; tornando então o da vigia diíTe a António
moniz

,
que até então lhe não dera reporta, porque fora fa-

zer a íaber ao capitão a fua vinda, que já trazia a chaue

para lhe abrir a porta ; a que elle refpondeo, que não en-

traria ate lhe nao chamarem dom Fernando, ou Diogo de
reynofo para fallar com algum delles , ao que o da vigia ,

encobrindolhe a morre de ambos, diííe que era impoíTiuel

vir fallarlhe ninhum delles ; com que António moniz deu
(wais credito ha Íofpeita que tinha de fer a fortaleza toma-
da

j
porem defta Iblpeita o tirou o capitão

,
que chegando

naquella conjunção chamou por elle, e lhe diíTe que def-

embarcaíle embora
,
que inda a fortaleza polia miíericor-

dia de noíTo Senhor era noíla. Os da galueta conhecendo
o capitão na fala , com muyto contentamento fe forão pa-

ra elle , e recolhidos pollo poíligo os leuou a íua cafa, de-

fendendo bas mulheres e aos moços que aly eftauão juntos,

que ninguém foíle dar aquella noua hás eftancias
,
por não

auer nellas algum rumor que os inimigos íeniifíem / e eí-

creuendo huma breue carta para dom Aluaro , em que lhe

daua conta do eílado em que ellaua a fortaleza , fez tornar

a galueta antes que amanhecefle, que achou inda dom Al-

uaro na ilha das vacas , e a recebeo com muyta feíla e ale-

gria por faber que ainda a fortaleza eftaua em faluo. O
capitão pôs logo António moniz , e Garcia rodriguez de
tauora com todos os que forão na galueta , no baluarte ar-

rebentado
, porque era o mais fraco e mais neceílitado de

íocorro. Os mouros neíle tempo fe ocupauão em fazer ef-

tancias em cima dos muros derrubados , donde com as eí-

pingardas fazião algum dano aos noíTos , e com huma mi-
na derrubarão o muro junto da torre Santiago , onde logo
fizerão eílancias em que puferao feus guiões , e donde def-
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cubrião huma grande rua que varcjauão com as efpingar-

das ; e porque os noííos recebião daquy muyto dano , fize-

rão huma tranqueyra neíla rua , era que puferão hum came-

lo , com que fazião muyto dano aos mouros ; os quais or-

denarão também huma tranqueyra em liuma das bandas da

igreja de Santiago ,
que eftaua aly perío » e da ourra ban-

da íizerão os nolíos outra tranqueyra donde pelejauão cos

mouros com vario fuceíTo
,
porque ora huns , ora outros

cílauão íenhores da igreja.

CAPITULO XIII.

Chegão a Dío dtfferentes focorros. O capitão lança os mou^

. ros fora daquella parte do baluarteJao Tomé de que ejlaÕ

fenhores ; ellcs dão aos no[Jos hum apertado afjalto , e ofu-
cejjo delie ; dão fogo a huma ynina Jem datio dos nojjos. A
gente noua do focorro Jae fora a pelejar cos mouros , e o

que lhe fucede ; os mouros fazem uouos modos de jortifi'

caçoes,

aUando a galueta , em que António moniz foy a Dio,
tornou ha ilha das vacas onde eílaua dom Aluaro

,

Luis de mello de mendoça fidalgo honrado, pagando bem
aos remeyros, fe embarcou neila com dez homens, e le par-

tio para Dio, onde chegou com menos trabalho que An-
tónio moniz , e aos vinte e dous de Agoílo entrou na for-

taleza , em que caufou nouo contentamento , e nouo ani-

mo por dar mais freícas nouas da armada que vinha perto,

inda que com muyto vagar e trabalho por falta de tem-
po ; G dahy a dous dias vinte e coatro do meímo mez che-

garão dom Jorfe de menefes , e dom Duarte de lima em
dous catures com vinte e oito homens

,
que o capitão rae-

teo no baluarte ião Tomé, e detriminando co nouo (ocor-

ro lançar delle os mouros, deu nelles tanto deíupito, e

com tanto impeto
, que tomandoos feguros e defcuidados

os lançou fora facilmente com morte de m.uytos , e ficou

O baluarte liure aos noíTos com todos os guiões e tudo o
G2 m<LÍs
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mais que nelle eílaua ; ao que leuantandoíTe no arrayal
grande aluoroço e reuclra acudio toda a gente de guerra,
que poíla em eícoadroes cometeo entrar por muytas par-
tes com grandes gritas ; porem os noíTos , animados co fo-

corro que tinhão , e com as nouas do que vinha atrás , lhe
fizerão tão valeroía refiílencia com muytas panellas de pol-

uora com que matarão muytos delles
,
que fem receyo das

que l])e elles lançauão , e da grande muiridaÕ de inimigos
que tinhao diante, íe meterão com elles de maneyra

,
que

quaíl íe naó conhecia6 huns aos outros , ao que fucedeo fo-

breuir tanta cftuua , que apagandolhe os murroes , foy ne-

cefiario virem has lanças e has eípadas , em que a peleja

foy taõ trauada
,
que durando até quafi noite , efpaço dè

mais de féis oras , os mouros fe retirarão com perda de
muyta gente , e dos noíTos por diuina mifericordia nao ou-
'ue morto, e muy to poucos feridos. Ao outro dia , que fo-

Tao vinte e íeis do meímo mez , chegarão ha fortaleza dom
João de taide, e Franciíco de ilher em dous catures , ca-

da hum com vinte e cinco homens efpingardeyros , com
que a gente da guerra teue algum deícanfo, porque os re-

jneyros trabalhauaonas obras, e neíle mefmo dia derao os

mouros fogo a huma mina que tinhao feita debaixo da
tranqueyra, que eílaua junto do baluarte de António paça-

nha , com que cahio íem dano nem perigo de ninguém ^

onde logo íoy leuantado hum largo contramuro íobre que
os mouros tiueraõ grande contenda cos noíTos para lho

impedirem , co fauor de hum camello que aíTeftarao con-

tra elle, mas nem iíTo bailou para deixar de íer acabado
como era neceíTario ; e logo ao outro dia chegou Ruy fer-

nandes, feitor de Chaul , com vinte homens em huma fu-

íla carregada de mantimentos ,- e na mefma noite chegarão
outras duas por fer já tempo de viagem ; e aos vinte e no-

ue do m.eímo mez de Agoílo chegarão dom Aluaro edom
Franciíco de meneies , com até vinte e oito vellas , em que
hiaô muytos mantimentos

,
poluora , e munições , e coa-

trocentos jhomens bem armados , todos eípingardeyros ,

e prouuc a Deos que entrarão fem receberem dano de muy-.

tos
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tos tiros que os mouros lhe tiraríío , e cm toda a fortale-

za puíerão tanto animo
,
que já lhe parecia que nao tinha

cerco. Da armada de dom Aluaro naÔ chegarão eniao mais

vellas
,
porque com a tormenta paliada fe recolherão muy-

tas por diuerfos rios , e três que correrão para a enfeada

fe perderão , de que íe não foube mais que de huma fò de

que António freyre era capitão
,
que foy ter no porto de

Damão , onda forão todos catiuos , e deípois ouue nouas

que forão mortos. O capitão reformou as eftancias de gen-

te, e pôs dom Aluaro no baluarte arrebentado , onde mor-
rera feu irmão, de que já tiuera nouas polia galueta de An-
tónio moniz , com quem fe recolhco muyta gente , e or-

denou que dom Francifco de menefes andaíTe com cinco-

enta homens para acudir onde folie neceíTario ; e como
eílauajá bem prouido de pcluora

,
prantando peças groí-

ías em lugares competentes, e ajudado do baluarte do mar,

a que também mandara largo prouimento de poluora , fez

tanto dano aos mouros dentro no arrayal, que lhes foy for-

çado fazerem com muyta preíla emparos contra os noíTos

tiros. E vendo o bom focorro que era entrado na forta-

leza , começarão a recolher a artilharia para a cidade , e

fe puferão em trabalho de recolher o noíío baíilifco que
cairá na caua. A gente que de nouo fora ao focorro , de-

fejofa de moftrar feu esforço , e quiçá parecendolhe que
pois os mouros recolhiaô a fua artilharia , nao auerla já
ocaíiaô de peleja , em que pudeíTem dar moílra delle , co-
meçarão a dizer, pois aly eífaua tanta e boa gente feria

bom nao eflarem encerrados , mas íairem a pelejar cos
mouros , e darlhe moílra de quem erão

,
para que mais de-

preda leuantaílem o cerco , que já parecia que começauão
a leuantar

,
pois recolhiaô a artilharia, e nao fe foflem tan-

to em faluo como cuidauao. Os íoldados velhos da forta-

leza
, parecendolhe que fe contradixeíTem iílo , lhe feria

atribuído a fraqueza , fe fcraõ com eíle parecer. Porem
dom Francifco de meneies, capitão antigo e exprimentado,
lhes foy lia mao, dizendo que o gouernador os. mandara
ã]y para defenderem e fuílentarem aquclla fortaleza até

que
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que elle vieíTe
,
por iíío que nao era rezaõ , antes era erro

e culpa grande , alrerarem efte mandado antes da íua vin-

da ; que aíTaz fariaô em Jlia entregarem fam e viua quando
elle vieíTe ; porem eílas e outras niuytas rezôes de dom
Franciíco fbraõ de pouco proueyto , antes vendo que os

mouros leuauao o baíiliíco , íe aleuantaraô muyto mais di-

zendo que era muyto grande injuria e afronta fua leua-

remlho.diante dos íeus olhos , fem lho defenderem : a que
dom Francifco acudio com nouas rezões , mas tanto íem
proueyto como as outras ; entaõ vendo aquella deíatinada

pertinácia pidio ao capitão que eílaua preíente
,
que abran-

daíTe aquelle furor
,
pois como a fupremo fe lhe teria mais

reípeito que a elle ; o qual também com rezões brandas e

de muyta efficacia trabalhou por quietar a gente, enten-

dendo que o poder e os rigores naõ tinhao aly entaõ lu-

gar; mas vendo que era tudo em vaõ, receofo quiçá, que íe

apertaíTe mais naquillo ho julgaííem a fraqueza de animo,
ou na fortaleza ouuefie algum aleuantamento , íegundo a

gente eílaua refoluta no que pidia, lhe concedeo a íaida, a

que dom Francifco também naõ deixou de fazer algumas
lembranças neceííarias e importantes , que lhe elle agar-

deceo , mas naõ lhas aceitou , e mandou que fe fizeííem

preítes para o outro dia , e ordenou coatro centos homens
que íaiííem fora , e duzentos que ficaíTem na fortaleza , ío-

bre que ouue alguns debates
,
porque todos queriaõ fer

dos de fora ; e ao outro dia polia menham , que era o pri-

meyro de Setembro , mandando o capitão abrira porta

para lairem, fobreueyo tanta chuua que foy forçado deixa-

lo para a tarde
,
que tornando bom tempo fairaõ fora le-

uando dom Aluaro a dianteyra , c em fua companhia dom
Franciíco de meneies

,
que foy o primeyro que chegou has

paredes com dom Joríe feu fobrinho, e outros alguns que
os íeguiraõ ; e ainda que acharão nos inimigos bem dura

reíiftencia , todauia íubiraõ em cima das paredes com aíTaz

de trabalho por ferem mais altas que os homens , onde
porem fe naõ puderaõ fuílentar muyto

,
porque logo fo-

raõ lançados em baixo : aquy chegou entaõ dom Aluaro

,

quç
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que cometendo também fubir o nao pode fazer polia gran-

de refííiencia que os mouros fizerao , o que vendo a gente

que fícaua atrás , naÔ ouíando chegar, deíparaua as eípin-

gardas de longe, e fe eícondia antre as eruas que erao

muyto altas, donde o capitão os fazia fair co conto da lança,

e com afrontofas palauras ;
porem os mouros lançarão tan-

to fogo íobre os noílos de cima das paredes, que os fízerão

afaftar delias bem mal tratados ; e vendo quão poucos eraÔ

tomarão atreuimento para faltarem das paredes abaixo cm
grande cantidade , e cometerem os noílbs com muyto ef-

forço; e outros grandes efcoadrôes com muytas gritas fi-

zerao roílo contra a fortaleza
,
quíça cuidando que nad fi-

caua nella mais gente/ com que nos nofibs que ficarão

atrás entrou tamanho medo
,
que começarão a tugir para

a fortaleza largando as armas e as efpingardas , íem obe-

decerem a rogos, ameaços, nem força do capitão, poi*

que o medo podia entaõ nelles mais que tudo ; o qual ven-

do que niílo nao auia já remédio procurou por dom AI-

uaro , e dom Franciíco , e os vio com poucos companhey-
ros pelejar valeroíamente com grande numero de mouros,
que os tinhao cercados trabalhando pollos tomar has mã-
os j e dom Aluaro ferido na cabeça de huma pedra que lhe

deu em cima do capacete , onde correndo com a gente que
achou apar de íy ,

que íeriao até cincoenta homens , en-
trou cos mouros , e recolheo dom Aluaro / porem dom
Francifco , ficando pelejando na trafeyra antre muytbs
mouros , foy morto , fem auer mais vifta delle , e o capi-
tão com dom Aluaro íe recolheo com muyto trabalJio até
entrar na ponte , ficando no campo mortos mais de co-
renta dos noílos , todos gente nobre , antre os quais fo-
raô dom Francifco de meneies , dom Franciíco dalmcyda,
Lopo de foufa , Ruy fernandes feitor de Chaul , Francif-
co de ilher, Nuno pereyra , dom Duarte de menefes pe-
reyra , filho do conde da feyra , e outros esforçados caua-
leyros

, que eílimarao menos a vida
,
que a honra ; e os fe-

ridos fotao também muytos, de que morrerão defpois mais
de vinte, e o principal deites feridos foy dom Joríe de

me-
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menefes fobrinho de dom Franciíco
,
que tornando a buf-

callo , efcapou d'ancre os inimigos com huma efpingarda-

da , e catorze feridas de que farou por milagre. Recolhido
o capitão com grande dor pollos mortos , e efcandalo dos

que ficarão viuos , mandou logo tapar a porta , e defpidio

hum catur a Goa com recado ao gouernador do que era

paiTado. Os mouros ficarão taó animados com efte bom
íucíiíTo

,
que fe detriminarao cm leuar o baíiliíco fobre que

fora a contenda , e em fim o fizerao com artificios que pa-

ra iíTo bufcaraô , inda que foy ha cuíla de muytos dos íeus

gaftadores
,
que morrerão debaixo de huma parede que os

noílos tiros ihe derrubarão; e fizeraõ também hum groílo

e comprido caez defronte da cidade , com que atrauelTa-

rao o rio , e paíTarao ha villa dos Rumes
, que chegaua até

onde eílaua o baluarte de Francifco pacheco , e para a par-

te do campo atraueíTaraò também o rio com entulho , e fi-

zeraõ outra paílagem , nas quais obras meterão tanta gen-

te, que tudo foy acabado dentro no mez de Setembro,
fem nunca em todo efte tempo ceílarem as fuás batarias,

ajudadas de continuos tiros de eípingardas , com que da-

uaó muyto trabalho aos noíTos.

CAPITULO XIV.

Chega ao gouernador recado da morte de feu filho dom Fer»

namlõ , e do defaftre que aconteceo na fortaleza \ manda-
lhe logo a locorro Vajco da cunha ^e após ellefeis carauel-

las com coufas necejyarias ; chegaõ a Goa algumas nãos

do reyno. O gouernador parte para Dío eom boa armada \

chega a Baçaim .- manda dom Manoel de Uma fazer guer*

ja ha enfeada. Os mouros jazem duas minas*

AQs coatro dias de Setembro chegou a Goa hum ca-

tur ,
que dom Aluaro de caftro logo como chegou a

Dio mandou com recado ao gouernador íeu pay de elle fer

chegado , e eftar a fortaleza em faluo , com que recebeo

IgntQ contentamento, por quão deíquieto e fobreíTaltado o

tra-
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"íraziao os receyos de poder íer perdida, que ainda que nad

tardou muyto outro catur, que lhe trouxe nouas da morte

de ku filho dom Fernando , e do defaftre que lucedera na

fortaleza, naô fe enxergou nelle moítra de fentimento, nem
fez por iíTo mudança alguma , e nao deixou de pôr alguma
culpa ao capitão dom Joaô mazcarenhas, cm íe deixar ven-

cer dos tumultuofos clamores da gente de guerra
,
qvc as

mais das vezes nacem de huma temerária e inconliderada

ouíadia de quem tem pouca experiência delia; e dcípachou

logo Vafco da cunha co muytos poderes, a que mandou que

íe foííe meter em Dio , e leuaíTe comligo quantos nauios e

gente achaííe pollo mar , e lá mandafie notificar de íua par-

te
, que ninguém faiíTc fóra pelejar cos inimigos inda que

viíTem aleuantarfe o arrayal ; e logo após clle fez partir hu-

ma carauella em que hia hum bom arquitcdlio com muytos
pedreyros, e cauouqueyros, homens da terra bem prouidos

de todos os eílromentos de íeus officios , e muyta poiuora

e pilouros , e muyta madeyra com carpinteiros Portugue-
íes ; e trás eíla fez partir outra carregada de poiuora , c pa-

nellas , e muytas munições e artifícios de fogo , de que fez

capitão Payo rodriguez daraujo, cafado em Goa , com boa
gente todos efpingardeyros ; e também após eíla fez par-

tir outras coatro carregadas de mantimentos , munições , e

petrechos neceííarios , com muyta e boa gente, de que hiaó

por capitães Coime de payua , Triílao de payua
, Jorie de

íoufa cafados em Goa , e António correa
,
que fora feitor

em Baçaim , com ordem que Te foílem meter em Dio íem
pararem em outra ninhuma parte , e em tudo obedecef-
íem a Vaíco da cunha ; o qual deu taõ bom auiamento ao
que lhe fora mandado

,
que em fim de Setembro entrou

em Dio com perto de vinte fuílas , e mais de trezentos

]iomens , no qual tempo chegarão também as carauellas,

com que na fortaleza le ajuntarão auante de mil e qui-
nhentos homens

, que outra vez começarão a murmurar
porque os nao deixauão fair fóra a dar nos mouros ; po-
rem afiy por o capitão não dar orelhas a fuás murmura-
ções , eícraracntado do máo luceílo de que lhe outras tais

Fan. IK H fo.
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foraõ caufa , como por lhe Vaíco da cunha notificar 6
mandado do gouernador com grauifllmas penas, fe quie-

tarão de todo. O gouernrdor entre tanto , cos contínuos
auifos que tinha de Dio , daua grande prefla ha armada , e
principalmente ha de remo para fe partir Jogo nella , e an-
dando nefta ocupação , aos doze dias de Setembro chegou
ha barra de Goa dom Manoel de lima por capitão de hu-

ma das náos da armada, que efle anno foy defte reyno pa-

ra a índia , que o gouernador recebeo com muyta honra ,

c deu nouas que partira em companhia de féis náos , de

que era capitão mór Lourenço pirez de tauora , e os ou-

tros coatro capitães eraõ dom Joaô lobo, Aluaro barra-

das , Fernão daluarez da cunha , e João rodriguez paça-

nha , o qual chegou a Goa a dezanoue de Setembro , e deu
nouas que em Guiné fe apartarão das outra? náos , de que
mais naõ ouuera vifta ; c aos vinte e coatro do meímo mez
cJiegou dom Joaó lobo , mas foy já em tempo que o go-
uernador eílaua na barra para partir com trinta e oito fu-

ftas , em que eílauaò embarcados todos os fidalgos da ín-

dia ; e porque a gente era muyta mais do que as fuílas po-
diaõ recolher , mandou o gouernador aparelhar dous fer-

mofos galeões os milhores que auia na ribeyra , e outras

embarcações , em que fe embarcou toda a gente e íeis cen-

tos Canarís bons homens de peleja , e neíla armada fe em-
barcarão também dom Manoel de lima , e dom Joaõ lobo>

com muyta gente que leuaraõ comfigo do reyno ; e indo

já o gouernador nauegando, lhe chegou recado de Vafco
da cunha , que tinha noua certa , que os mouros auiao de

dar hum íó aííalto ha fortaleza com detriminaçaõ de a to-

marem, ou perderem todos as vidas
,
porque aíTy lho tinha

mandado el Rey ,
para o que os prouia cada dia de gente

jpoua , e elles le faziaô preíles , dobrando as eílancias , e

reformandoas de gente e artilharia , e que auia de fer a

dez dias de Oitubro, que era a fefta do feu Ramadao; mas
que dentro na fortaleza auia paíTante de mil e oito centos

homens bem animados e prouidos do neceíTario , e ainda

que por entaõ eílauao abaílados de m^ntiiuentos , todauia

CO-
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como era rouyta a gente que comia delles
,
que paílaua de

três mil pefibas , leria bom acudirlhe com outros antes

que lhe vieíTem a faltar ; no que prouendo logo o gouer-

nador com a diligencia , que cumpria , íe foy a Baçaim ,

onde lhe chegarão os galeões, para hum dos quais fe elle

paíFou, porque na fua tufta não cabia a gente que hia nego-

cear com elle
,
que em quanto aly eíleue náo dcfembar-

cou em terra. Daquy com oito catures foy dom Manoel
de lima por íeu mandado correr a enícada , e em dez dias

que lá andou tomou muytas cotias e galuetas ,
que leua-

uão mantimentos ao arrayal dos mouros , e lhas vcyo

apreíenrar cos negros enforcados quantos puderão caber

nos maílos e vergas. Os mouros neíle tempo fe ocuparão

em fazer huma mina ha torre do alcaide mór , que fendo-

Ihe atalhada pollos noííos, quando lhe derao fogo não fez

mais dano que derrubar a parede da parle de fora , onde
ainda matou três cauouqueyros noííos ,

que andauao tra-

balhando : hzerão também outra mina ao baluarte de dom
João dalmeyda, que também com a boa diligencia dos nof-

fos quando arrebentou fez mais dano aos de fora
,
que aos

de dentro. CAPITULO XV.

Põe o gomrnador em confelho , de que modo fe ha de fa-
zer a guerra aos mouros , e o que nelle fe ajfenta, Fay
de Baçaim Jurgir na ilha das vacas ^ e dahy na dos }uor-

tos. Torna a tnandar dom Manoel de lima fazer guerra

ha enjeada, Chegao aquy ao gouernador Lourenço pirez

de tauora capitão tnór das nãos do reyno daqueíie anno ,

e Aluaro barradas capitão de outra náo, O gouernador

chega a Dio , ordena a defembarcação ; os mourosfe pre-

parao para lha defenderem,

AQuy em Baqaim pôs o gouernador em confelho com
as pefíoas que era rezão ferem chamadas para elle ,

o que fe faria neíle negocio de Dio para onde hião de ca-

minho , viílo o grande^ poder de inimigos que eílaua dian-

Hi te
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te da fortaleza , apodados a perderem rodos as vidas , ou
a romarem ; (e íeria rnilhor fazeremlhe guerra por mar , e

por terra , até os obrigarem a leuantar o cerco , como já

outra vez fora praticado , ou cometerem oarrayal , e da-

rcmlhe batalha ; íobre o que ouue longas altercações , e

iriuyta variedade de pareceres, e fe alegarão muytas rezo-

es por ambas as partes , apreíentandofle os inconuenien-

tes que auia por cada huma delias , de que o principal era

o riíco de fe perder ou nao aquella íó fortaleza, mas todo o

eílado da índia , pelejando , e nâo auendo vitoria , a qual

eftaua miiyto duuidoía ,
pois erâo os nonos tão poucos em

comparação da innumerauel multidão dos inimigos ; ou o

credito dos Portugueíes , tão temido por todas aqnellas

partes , deixando agora de dar batalha aos inimigos ,

eílando aly a peíToa do gouernador com todo o poder da

'índia; mas em fim vendo todos claramente
,
que o pare-

cer e vontade do gouernador era darfe a batalha , e rece-

ando que fe fizeílem contra iílo muyta inílancia pudeílem

dar alguma fofpeita de fraqueza , íe forão todos com efte

parecer; e ficando aíTentado que íaiflem ao campo a pele-

jar cos inimigos , fe tratou logo do modo de que auia de

fer, que lambem fícdu aíTentado : com que o gouernador

com muyto aluoroço mandou logo recolher a gente que

aly tinha , que íerião até mil e quinhentos homens , e feí-

íenta fuílas e catures , e doze nauios groíTos , e partindo

daquy foy íurgir na ilha das vacas , a efperar por nauios

que faltauão da fua armada , e alguns de mantimentos que

auião de ir de Chaul ; e aly foy aHentado em coníelho, que

fe paílaííe ha ilha dos mortos para ahy fazer agoada , e

com a armada junta fe ir a Dio ; e porque nlílo auia de

auer detença , tornou daly a mandar dom Manoel de lima

com vinte furtas e catures , e muytos eípingardeyros , a fa-

zer guerra ha enfeada , com auiío que nas terras de Abra-
hem Maluco não tocaíTe por fe elle nao leuantar contra as

terras de Baçaim , e porque não iratafle mal alguns Por-

tuguefes que eílauão catiuos nas luas terras , ou os man-
dafle matar. Dom Manoel em noue dias , que andou por

fó-
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fóra com eíln armada , deílruhlo dezaíTete legoas de coíla ,

onde queimou muytos lugares , e matou muyta gente , e

no mar queimou muytas náos e zambucos , e tomou muy-
tas cotias que hiao carregadas d' arroz , trigo , mantei-

ga , e doutros mantimentos para o arrayal , com morte de

-muytos foldados que hiao em fua guarda , e baldeando eí-

tes mantimentos todos de hum.as cotias em outras deu

fogo has que ficarão vazias , com que fe recolheo ha ilha

dos mortos , onde o gouernndor o eftaua já eíperando , e

o recebeo com m,uyta honra. Aquy a eíla ilha foy ter co

gouernador Lourenço pirez de tauora , capitão mor das

náos que aqueíle anno forao do rcyno, e com elle Alua-

ro barradas capitão de outra náo
,
que chegando ambos a

Cochim , e fabendo que o gouernador era partido para

Dio , deíejofos de terem parte na honra daquelle feito ,

íe embarcarão em hum catur bem eíquipado , e a toda

preíla caminharão Icm íe deter em ninhuma parte , até al-

cançarem aly o gouernador, o qual recebeo a Lourenço
pircz com honra e feíla mais que ordinária , decendo até

a borda do galeão, e recolhendoo logo no feu apofento ,

e dandolhe conta do que era paíTado, e do alTcnto que íe

tomara de dar batalha aos inimigos
,
que Ih^ elle npro-

uou e louuou m.uyto , e.daly por diante fe aconfelhou
fempre o gouernador coraelle em todos os íucefios ; e

eílando já nefte tempo toda a armada bem prouida de agoa
polia falia que auia delia em Dio, fe fez o gouernador ha
vella , e aos íeis dias de Nouembro ha tarde foy furgir ha
viíla de Dio , longe da fortaleza, que de lá lhe moílrou
todos os íinais de feíla e alegria que pôde , e o capitão o
foy logo viíitar , onde fe tratou do modo da deíembar-
cação do gouernador porque lugar feria , c por onde íe

cometeria o arrayal .-e fendo tudo aíTentado com muy-
to fcgredo

, o capitão fe tornou ha fortaleza , e o goueV^
nador ao outro dia com a viração, e a armada poíla em
ordem

, ornada de m.uytas bandeyras de diíferentes cores,
locando muytos eítromentos aíTy de guerra como de feílaj

foy íurgir na barra , e defpois que a fortaleza , e o baiu-

ar-
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arte do mar , e os naiiios que eítauao no rio , lhe íízerão

íua íalua de toda a artilharia com pilouros encaminhados
para o arrayal , e para a cidade , e a armada lhe reíponder

'lia mefma fórma , o gouernador cos principais fidalgos

embarcados nos catures , íe foy por toda a praya a ver o
lugar nella em que.poderia auer milJior delembarcaçao pa-

ra entrar na fortaleza
,
que pollo rio não era íegura polia

inuyta defenfao que os mouros tinhao pofta ; e tendo tu-

do muyro bem viílo , e praticado cos fidalgos
,
pareceo

bem a todos que elle com toda a gente de noite íe meteíTe

na fortaleza , e de lá faiíTe a pelejar cos mouros,- e para

que pudeíTe fair mais feguramente , diíTe o gouernador que
íeria bom manda rfe dar huma apertada bataria ao baluar-

te de Diogo lopez de fiqueyra , dando a entender que por
aly queria dcfembarcar , onde acudindo os mouros a lho

defender ( que forçadamente auia de íer com muyta gen-

te ) ficaria o arrayal mais defpejado , e menos forte ; o que
fendo aprouado por todos , lhe encomendou o gouerna-

dor
,
que ]ançaííem fama, que por aly auia de íer a defem-

barcação para irem cometer o arrayal por dentro da cida-

de , e no mais tiueíTem muyto fegrcdo , o que elies aíTy

fizerão, e em toda a armada fe cuidou que aquillo eílaua

aíTentado , de que chegando as nouas ao arayaí , o tiuerao

por íem duuida
,
por quão conforme era ha rezao ; e o go-

uernador para os acabar de perfuadir niílo de todo man»
dou três carauellas a aquelle lugar, que com muytas pe-

ças groíTas batelTem o muro do baluarte ; o que vendo

Rumecão ,
perfuadido que por aly queriao os noíTos fa-

2er a entrada , acudio lá com íeis capitães e muyta gente

,

e muytos eípingardeyos , e muyta artilharia encarretada,

e fez tranqueyras muyto forres fobre a deíembarcnçao , e

as proueo de muyta e boa artilharia , e íendo noite os noí-

íos >
por mandado do gouernador, começarão a entrar na

fortaleza por cfcadas que elbuao pinduradas das bandey-

ras , em que nao auia perigo da artilharia dos mouros,

que de dia e de noite nao ceíTauii de tirar, em que ouue

detença de duas noites inteyras ; e fendo todos dentro

,

man-
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mandou o gouernador aíTeílar algumas peças groíTas em
partes donde fazia miiyto dano aos inimigos , e Uie derru-

bauao as obras que tinhao feitas , c]ue eilcs lornauno a fa-

zer com muyta preíla , e fe emparauaô da nofia artilharia

por todas as partes , e tendo para íy ,
que ainda que o go-

uernador delembarcaííe por acolá , nao deixaria lambem

de fair alguma gente da fortaleza , fizerao minas ao longo

dos feus muros , e por cima delles puíeraõ muytas panei-

las de poluora , e artifícios de fogo para lançar iobre os

noílos , e afleniarao muytos tiros no feu baluarte ,
que ti-

nhao da parte do rio ,
que ficauaõ defronte da porta e da

ponte por onde os noíTos auíaõ de fair , e em todas as par-

tes puferaó tanta gente que eftauaõ confiados e icguros ,

que ou os noíTos os naó cometeriaó , ou ie os cometefíem

le perderiao de todo.

CAPITULO XVI.

O gouerjíador faz duas batalhas dos feus iiauios de reyiio
^

e a ordem que lhes dá\ entra na fortaleza\ reparte a gen-

te toda em dous ejcoadrões, O caphaõ dom joaÕ mazca-
venhas fae jcra co primeyro efcoadraõ -, chega junto das

paredes dos ijíiniigos ; e o que ahy jucede,

NEíle tempo que a gente gaílou em fe recolher na
fortaleza , o gouernador

, que fempre eíleue no mar,
feaduas batalhas de todas as fuílas e catures, èm que na6
pôs mais gente que comitres , bombardeyros , e remey-
ros , e alguns dos piâes da terra de Goa , de que deu hu-
ma a Nicoláo gonçalucz patrão de Cochim , com ordem
,que tiueíle as furtas preftes e deíemmaíleadas para quando
lhe clle mandaíTe recado fe ir ajuntar cora as três cara-

uellas que auiaõ de bater o muro, por onde era lançado fa-

ma que elle auia de defembarcar , das quais carauellas

eraõ capitães António leme , Luis dalmeyda , e Francifco'
fernandez d'alcunha o Moricalla , e a outra batalha das fu-

ftas e catures deu a Mariim bran.co patrão mòr, com quem.

man-
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mandou embarcar muyta gente do mar, e Francifco de fe-

queyra malauar de naçaô ( que deue íer bem conhecido
por quantas vezes atrás tenlio tratado delle ) com duzen^
tos Maiauares que trazia a foldo , e lhe mandou que eíli-

lieiTe preíles com as fuílas íem maílos, e em vigia , e quan-
do viíTe falr da fortaleza três foguetes para o ceo , correí-
íe com todos íeus nauios poilo rio , fazendo todo o mal
que pudefle na gente da prava , e dando moilra que queria
dcíembarcar na cidade; e dada eíla ordem , fendo já paf-

fada huma grande parte da noyte , mandou recado a Nicu-
Jáo gonçaluez

,
que íe foíle para as carauellas , e tiueíTe

Tento no mefmo final dos foguetes
,
que fe auiao de lançar

da fortaleza
,
para que em os vendo remetefle como que

queria defembarcar na cidade , e fingindo medo fe tornaíle

a afaftar : o Niculáo gonçaluez fe fo.y logo remando para
as carauellas com muytas gritas e grande eítrondo de ata-

bales , trombetas , e charamellas , que o gouernador dei-

xara na fua fuíla , e na tolda delia coatro tochas acefas, pa-
ra que da terra íe pudeííe ver a bandeyra real que nella hiá

defemrolada, com que crendo Rumecao que o gouerna-
dor fe hia demandar as carauellas para fazer por aly fua

deíembarcação , acudio lá com muyta gente , e íe fez for-

te para lha defender , entendendo que íeria logo aquella

madrugada. O gouernador defpois de ter dado ordem has

coufas do mar fe foy de noite meter na fortaleza, onde
achou já toda a gente preíles, para fair antemenham, como
Jhe elle tinha mandado

,
que paíTariáo de três mil e qui-

nhentos homens , de que fez dous eícoàdroes , hum, que
deu ao capitão dom Joaõ mazcarenhas , de toda a gente

que eítaua com elle na fortaleza., a quem deu a dianteyra,

e outro da gente que deíembarcara com elle tomou para

fy , todos gente muyto luzida , em que auia muy luílrofas

e ricas armas , e grande numero de efpingardeyros , por-:

que os mais dos homens leuauao íeus efcrauos com fuás

eípingardas ,
que faziaõ muyto mayor o corpo da gente.

Aqueíla noite toda gaftarão os homens em concertarem

luas armas, e. principalmente fuás almas, que íegundo o
rif-
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rifco e perigo que viâo por diante, a ninhum parecia que

podia daly efcapar com vida. O gouernador cntao man-
dou Jançar bando, que a ninhum dos inimigos macho nem
fêmea, de qualquer idade ou calidade que foííe, íe deííe vi-

da , nem íe tomaíle catiuo , e que qualquer peílba pudeí-

le Tem pena matar o catiuo que outrem tomafie, e também
a quem o tiueíTe tomado fe o quiíeíTe defender , o que
mandou aíTy, porque os homens com cubica naõ fe ocupaí-

fem em tomar catiuos de que pudeíTem efperar reígate , e

deixaflem com iíTo de acudir ao que importaua ; após o
qual bando mandou também lançar outro, em que prome-
tia grandes prémios de honra e proueito ao primeyro, fe-

gundo, e terceyro, que leuantafíe guião fobre os muros dos
inimigos. E quando a menham começou a romper, como
tudo eftaua já preíles , mandou o gouernador fazer o íinal

de três foguetes
,
que fendo viílos das fuflas

, que eílauao

no lugar da bataria , levantarão grandes gritas , e tirando

inuyta artilharia juntamente com as carauellas , fízeraa

moílra de quererem Jançargente em terra, ao que acudirão

]ogo os mouros a defenderlhe a deíembarcaçao , com
grande cantidade de eípingardas e frechas , em que fe em-
baraçarão , tendo por fem duuida que os noíTos queriao

dcfembarcar
,
pollos termos de que lhe viaô uíar

,
que nao

vieraò a fentir o engano íenaó deípois de fer já alto dia
,

porem na fortaleza bem íe fentia a reuolta do que lá paf-

íaua ; e logo em fendo dia claro, que amanheceo bem cla-

ro e bem fermoío, aos onze dias do mes de Noucmbro de-

lie anno de I5'46, dia do glorioío faõ Martinho bifpo , or-

denou o gouernador, que fe diíTeíTe miíTa no terreyro da
mifericordia , em parte que todos pudeíTem ver o Santiííi-

mo Sacramento , e fendo ouuida com deuaçao geral , e

muytas lagrimas de particulares , le fez o final ao patrão
mor

, que logo cos feus nauios de remo fe foy pollo rio

acima com muytas gritas , e chegando defronte da cida-

de ( onde eílauaõ com menos perigo da artilharia do ar-

rayal ) a peíar de muytos mouros
,
que com frechas e ef-

pingardas fe ajuntarão aly para lhe impedirem o caminho,
Farí. ir. 1 fez
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fez também cometimentos a modo de querer defembarcar,

a que também fe ajuntou muyta gente do arrayal a defen-

der eíloutra defembarcaçao , afora a que fora defender a

das carauellas , tendo por certo, como naõ via aparecer

gente polia fortaleza
,
que todo o intento dos noílos era

defembarcar por aquellas duas partes ; no qual tempo o
gouernador mandou dar fogo a toda a artilharia da forta-

leza e do baluarte do mar , e fazendo então os mouros
também o meímo a toda a lua do arrayal , caufou hum ta6

cípantoío eftrondo e terremoto , que ftz tremer ornar e

a terra ,
quanto mais os corações de carne ; o qual fendo

paíTado , íahio por mandado do gouernador dom Joa6
mazcarenhas co feu guiaô diante , e após elle toda a íua

gente, antre os quais hiao dom Manoel de lima , dom
Manoel da íilueyra , dom Joaõ Manoel , Joríe de íoufa ,

Pêro de taide inferno , dom Jorfc de meneies , dom Du-
arte de lima , Gregório de vafconcellos, Manoel paça-

nlia , Joríe de foufa diabo , Francifco dazeuedo , Luis de
mello de mendoça , Chriftouaó de crafto, e outros muy-
tos fidalgos e caualeyros honrados

, que de todos íe naô
podem laber os nomes , mas nem a falta delles lhes

pode tirar a honra do grande animo e aluoroço ,
que

todos leuaraõ para huma taò arriícada empreía , e das va-

lerofas obras que nella fizerao aquelle dia ; e leuauão com-
íigo muyras efcadas largas da altura das paredes ; vendo os
mouros fair os noflos da fortaleza , naõ quiferaô dar fogo
aos tiros, que tinhaó afleftados contra a ponte, até cila naô
cílar bem cheya de gente

,
para ferem, de mais eífeito, mas

permitio Deos por moftrar na terra fuás marauilhas, que
•auendo na ponte mais de feilcentos homens , e pondo os

mouros fogo has fuás peças muytas vezes, lho tomarão fó-

inente dous tiros pequenos, que naõ fizersõ mais dano que
matar hum homem , e ferir três .* o capitão e os fidalgos ,

i^ue hiaõ na dianleyra , paíTaraõ auante com muyta prcíTa ,

c após elles toda a mais cente ,
que laindo da ponte cor-

TcraÕ com muitas gritas até ie porem junto das paredes,
onde eftauaõ mais emparados das grandes ijuucds de fre-
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clias e de pllouros de efpingardas, que os inimigos lançauaô

fobre elies , e da infinidade de bombas de fogo que cor-

riaó pollo campo, na qual corrida deixarão os noíTos as

efcadas que leuauaó , por irem mais defpejados ; porem
chegando has paredes os mouros de cima os tratarão taó

mal com muyras panelias de poluora, lanças, e outros ar-

lificios de fogo , afora frechas e zargunchos d'arrcmeíío

,

que tiueraò milhor partido lornaremíe has efcadas, e fu-

birem por ellas acima , o que outros também faziao pe-

gados polias paredes, que nos mouros acharão valerofa re-

íiílencia ; porem os noffos com as lanças que lhe chegauao
acima , e com muytas efpingardadas os fizeraô recolher pa*

ra hum largo releyxo, que as paredes tinha polia banda de

dentro , donde íe defendiao esforçadamente , inda que
com morte de muytos delles / e fendo muytos dos noílos

lubidos em cima das paredes , donde com as lanças chega-

uao aos mouros que eítauao nos releyxos , franquearão a

fubida a todos os outros: o primeyro que começou a fu-

bir polias efcadas foy dom João Manoel
,
que já hia feri-

do de huma efpingardada , e lançando a mão eíquerda a

huma pedra para íe pôr em cim.a da parede lha cortarão, e

ferrandoíTe com a direyta para o mefmo eíFeito , lhe foy
também cortada , no qual tempo lhe deu hum mouro hum
golpe com hum treçado a traués do roílo

,
que lhe cortou

meya cabeça , com que cahio morto em baixo : e fubindo
Coime de payua

,
que hia após elle na meíma efcada , lhe

deu hum mouro hum golpe com hum treçado por huma
coxa

, que lhe derrubou a perna , e cahio também morto ,•

Vafco fernades morador em (íoa , caualeyro esforçado ,

lubindo por outra efcada , lhe deu hum mouro hum golpe
que lhe cortou huma faya de malha , e lhe entrou por ci-

ma das coitas ao longo dos lombos até as tripas , com que
cahio morto ; e neífa primeyra fubida cairão dos noíTos

mortos ao pé das paredes mais de vinte homens dos mais
esforçados , e forão muytos feridos

, porem ha cufta de
grande numero de inimigos, que de dentro ede fora jazião

mortos , porque já então muytos dos noílos pelejauão em
la ci-
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cima das paredes , e o mefmo capitão eftaua cora elleí

;

mas porque naquelle lugar e naquella forma em que eíla-

uão recebião muyto dano dos inimigos
,
por não terem

emparo contra os léus tiros, eícolherao por menos perigo-

io decerem abaixo, e pelejar cos mouros dentro no leu ar-

raya! , o que logo puferâo por obra , e foy na meíma con-

junção que agente do eícoadrão do gouernador entraua

por outra parte.

CAPITULO XVII.

O gouernadorfae da fortaleza co feu efcoadrao; peleja cos

inimigos nafua tranqueyra \ dece ao campo \ comete ofeu
arrayal ; tem com elles huma braua batalha , e o ftícef

fo delia,

LOgo como a gente do capitão fahio da ponte para fó-

ra , o eícoadrão do gouernador , que lhe hia nas co-

fias , íahio também após ella , indo eile diante de todos

armado em humas armas conuenientes a lua peíToa , e

acompanhado de muytos fidalgos antigos na índia , antre

os quais hia Garcia de fá , Manoel de íoufa de fepulueda ,

Diogo aluarez teliez, Franciíco da cunha , Valco da cu-

nha , António peíloa , Jorfe cabral , Diogo da filua , Gon-
çallo de refende , dom João lobo , Lourenqo pirez de ta-

uora capitão mor das náos da carga , António dazeuedo ,

dom Pedro de menefes , Pêro foarez , P'ernão de lima , e

outros muyto esforçados caualeyros : junto do gouerna-

dor hia o padre frey António do cafal , Cuílodio de S.

Franciíco naquellas partes , veftido em huma fobrepeliz

e huma eítola, com huma taboa , em que de ambas as par-

•tes hia pintada a figura de Chrifto noííò Senhor crucifica-

do
,
poíla íobre a aílea de hum pique que elle leuaua nas

mãos , e outros dous religiofos da meíma ordem para o
ajudarem i e junto do Cuítodio hia Duarte barbudo com
a bandeyra real , em quem por íeu grande esforço hia ella

muyto bem empregada. Em meyo deita gente hião tam*
bem
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bem multas molheres em trajos de homens
, quelcuauao

vafilhas d' ngoa e de vinho a tiracolo, e coufas de comer,
e muytos panos, com que na batalha acudirão a muytcs fe-

ridos e neceílitados , a que também acudiao com palauras

de muyto esforço , com que os animauao , e ajudauao a
íofrer feus trabalhos. Acabando o gcuernador de íair To-

ra da ponte ( que achou defpejada ) com lodo o íeu eícoa-

drão , e vendo os noíTos pelejar em cima das paredes dos
inimigos, correndo logo com roda a genre, inuocando o
o nome de Santiago , e o de lau Martinho, cuja feíla fe ce-

Jebraua aquelle dia, foy demandar o baluarte eatran-
queyra em que eílauão aííeílados os tiros contra a ponte ,

onde acudindo grande multidão de m.ouros bem armados
com muytos petrechos de guerra , artifícios de íego , e

muyias eípingardas , fízerão aos noíTos tal reíillencia
,
que

Jogo aly ficarão mortos mais de quinze e muytcs feridos ,

e antre os mortos forao Aires gomez de ccadros de hum
zarguncho d' arremeíTo que o paíTou de parte a pane por
cimia de humas couraças , c Joáo de m.adurcyra de huma
frecha que o tomou polia garganta e llie cortou as guel-
Jas , e Baltefar Jorfe juiz da alfandega , de hum fò golpe
que hum mouro lhe deu com hum treçado por cin.a de
hum ombro , com que lhe cortou huma faya de malh.a , e
o braço com toda a eípadoa. O gouernador , a quem eflas

mortes dos íeus acrecentarao a fúria e Ímpeto que leuaua
,

mandou ao feu alferez que lubifíe em huma parede, o qual
não era ainda bem poílo em cimja com muyto esforço ftu

,

e de muytos que o ajudarão a íubir, quando acudirão fo-
bre elle tantos mouros, que com as pancadas dos treçados,
inda que o não cortarão, o fízerão cair em. baixo fem po-
der fuílentar a bandeyra que nãocalíTe; porem não fal-
tou outro esforçado caualeyro , cujo nome não chegou á
minha noticia

,
que a leuantou logo , e a teue erguida até

que o alferez poílo outra vez em cima , tornou a ferrar
delia

, e podeo bem fazer
,
porque já então em cima da

parede, e na trnnqueyra erão entrados Jorfe cabral , Ma-
noel de foula, Diogo aluarez tellez , Lourenço pirez de



70 Quarta Parte da Chroriica

tauora, e outros fidalgos , e esforçados Toldados
, que hai

Jançadas faziâo aí^aílar os mouros com morte de muytos

,

que todaiiia com muytas frechas e eípingardas faziâo da-
no aos noíTos ; porem os mais dos feus tiros hiâo encami-
nhados ao alferez

,
por tornarem a derrubar a bandeyra

que viâo outra vez em pé. O gouernador não tardou muy-
-to em fubir em cima da parede , e diante delle o padre Cu-
ftodio com a imagem do Crucifixo diante , com cuja vifta

todos os fieis íoldados cobrarão tanto animo
,
que entran-

do a tranqueyra fizerão afaílar os mouros do pé das pare-
des^ onde o gouernador, não querendo perder tempo nem

• ocaííão , faltando em baixo com toda a gente foy cometer
o arayal no próprio tempo que o eícoadrao o cometia tam-
bém por outra parte , nao auendo diílancia de huns a ou-
tros mais que até duzentos pados pouco mais ou menos,
€ tanto foy o animo que fe derao huns aos outros vendof-
fe tao perto

, que naô valeo aos mouros a dura reíiílencia

que fiziao para elles deixarem de fe ajuntar, e pelejando
com dobradas forças lhe fazerem muyto dano, a que fe

leuantaraô grandes vozes que diziao, já fogem os mou-
ros j com que cuidando os dianteyros que os detrás co-
nieçauaõ já a fugir , começarão' também a perder do cam-
po , retirandoíTe quanto podiaô , defendendoííe porem eí-

forçadamente
,
porque como eraô muitos , naó lhe dauaô

]ugar os detrás para poderem fugir, por onde os nofíos íí-

zerao então nelles grandiíTimo eílrago. Os mouros que ef-

tauaô nas coitas , vendo que os dianteyros cada vez hiao

perdendo mais do campo , e que deixauão já de fugir por
nao terem por onde , elIcs que tinhao o campo deíemba-
raçado começarão a fugir para a cidade, e os dianteiros

vendo o lugar defpejado íe foraõ também retirando a

grande preíTa , com que os noíTos apertarão tanto com el-

les que de todo os puíerao em desbarato, fugindo cada
hum para onde lhe parecia que tinha a íaluaçao mais cer-

ta. O patrão mor ,
que andaua no rio com as luas fuílas

,

tanto que vio a bandeyra do gouernador entrada no ar-

rayal , fe chegou com ellas a terra, donde deíembarcado
Fran-
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Franclfco de íiqueyra com a fua gente , e alguns PortU'-

gueíes da íua companhia , e todos os marinheyros Portu-

guefes, fe meteo antre os mouros ^ue fugião do ariayal

para a cidade, e pelejando com elles co íeu cuftumado cf-

forço, matando e ferindo muytos, os fez darfe mayor preí-

ía na fugida, e com tamanho defatino que já naô auia antrc

clles quem voltaíle o roílo atrás , nem trataíTe de íe de^

fender. O Rumecao, que eftaua com a fua gente para defen-

der a defem.barcação ao gouernador, que cuidaua que efta-

ua nas carauellas , ouuindo a bataria qu€ fe deu antes de

jairem os noflos , e após iílo as gritas , c os tiros das ef-

pingardas , nem por iiio Jargou o lugar em <]ue eftaua até

que enxergou bera , que naquellas embarcações não auia

gente , o que foy já em tempo que os noíTos eftauão den-

tro no arrayal , de que tendp apreíTados auifos por muy-
tos dos feus , defemparou logo a praya , e airaueíTando 9.

ilha com toda a lua gente paílou o rio , onde pofto a ca-

uallo com outros capitães , íe fqrao terão arrayal quando
os mouros hiáo já em fugida , a que elles não puderao dar

remédio. O gouernador quando vio que os inimigos hiao

já de todo desbaratados le deixou ficar atris com a ban*-

deyra , e foy marchando de íeu vagar
, pondo feinpreos

peis por cima dos inimigos mortos e feridos ; os víuos
que hiáo fugindo náo parauao na cidade , mas faindo

ha outra banda trabalhauao por paíTar o rio com que
feauião por mais feguros ; os noíTos entrando com eJles

na cidade matauáo muytos polias ruas , onde por não ca-

berem nellas cahião huns fobre outros : aquy também
alguns dos noííos

,
que entrarão polias cafas a roubar , fo-

raõ mortos pollos mouros que cftauaô nellas ; mas porque
o mayor corpo dos inimigos caminhaua com grandiííi-

rna preíTa por íe íair fora da ilha , os noftos os foraõ fem-
pre leguindo até huma porta da cerca da ilha

, que íe cha-
ma a dos Abexís , onde por elles íerem ir uytos e a faida
eílreyta os nofíos achandoos juntos , e de todo deírnima-
dos, matarão infinidade delies. Outros muytos-co deíarino
do medo , e defejofos de paííarem ha outra banda , forao

dar
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dar em huns cauoucos de que tirauao pedra , onde os nof-

fos , tomandolhe a íaida , matarão mais de mil has lanqa-

das , e com muytas pedras que deitauao fobre elles. O ge-

reral do campo Rumecao com Mojarecão , Caracem , Ju-
farcão , e todos os principaes capitães poílos a cauallo ,

íe atraueflauão diante dos que fugião , fem os poderem de-

ler , nem com os ferirem lem piedade , antes os mefmos
íeus vendoíTe tão mal tratados das fuás mãos fe leuanta-

rão contra elles , com que lhes foy forçado poremfe tam-
bém em fugida por efcaparem ha fúria tanto dos feus, co-

mo dos nolTos. Neíla porta dos Abexís , ou no cauouco
íe afirma que foy morto Rumecao

,
porque nunca mais

apareceo , e fe achou o feu cauallo folto poUo campo, e

le acharão algumas peças que forao conhecidas íerem de
fua peflba. Os noíTos forão íeguindo o alcanço dos mou-
Tos até os lançarem de todo fora da ilha , onde polias paf-

íagens que tinhão feitas no rio ferem eftreytas cairão muy-
tos nelle , e íe afogarão. O gouernador foy de feu vagar

até chegar ha cidade , onde mandou o capitão e os fidal-

gos que foíTem deter a gente
, que ninguém paffafle o

rio , e que tiueíTem boa guarda que nao tornaíTem os mou-
ros efcondidamente a dar nos que andauão defmandados
roubando polias cafas , e fe foy apoíentar em huma gran-

de mizquita , onde de fua mão armou muytos caualeyros

com tantas honras
,
quantas todos merecerão aquelle dia,.

ÇA-
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CAPITULO XVIII.

l^ajje conta dos mortos e feridos nejia batalha^ ajjy dos nof-

foSf como dos inimigos, O goucrnador manda a Goa a ban-

deyra dei Rey de Cambaya , e outras de capitães particu-

lares , e a jolenidade com que JaÕ recebidas. Começa a

fazer a fortaleza de nouo. Manda pidir dinheyro em-

prejlado para a obra ha cidade de Goa , e de penhor lhe

manda huma trança dos cabellos da fua barba , e o que

Jobre ijjo pajja,

^T Eíla ram glorioía quanto arrifcada batalha pelejarão

^ os mouros esforçadamente efpaço de huma ora an-

tes que os noílos eniraíTem as paredes , mas defpois de fer

entrado o gouernador , inda que fizerao boa refiftencia

,

todauia antes de outra ora íe puíeraõ em fugida ,
porem

não forão de todo lançados fora da ilha fenaô quafí ao

meyo dia. Dos noíTos, que aquy morrerão, os mais conhe-

cidos forão dom JoaÔ Manoel , Joríe de fouía diabo ,

a que foy pofta eíla alcunha por íer muyto feyo do roílo ,

Franciíco dazevedo , Cofme de payua , Joáo faleyro ,

Baileíar jorfe , Vaíco fernandez caiado em Goa , António

fernandez chamado íoldado por fer muyto animofo, Bau-
liíta peíloa , Fernão vaz caualeyro, Pêro timudo , Fer-

não gonçaluez moufinho , Fernão dabreu , Gomez dabreu

leu irmaô , Anrique de foufa , Aluaro mendez correa ,

Joaó de madureyra , Gafpar cardofo , Simão rodriguez ,

Aires gomez de coadros
, João paçanha , Diogo furtado

,

e outros que paíTaraõ de feíTenta ; e dos que aquy nomeej
agora deixei já atrás nomeados alguns nos lugares onde
foraõ mortos , mas elles merecem ferem nomeados de no-

no em todas as partes onde íe oíFerccer fazeríe menção
delles : também dos homens de menos conta ouue muy-
tos

, que merecerão íer nomeados pollo que aqui fizeraò,

mas a baixefa da fua forte parece que lhe eícondeo os no-
mes , com que naô fe pôde ter noticia delles. Os feridos

forao mais de coatrocentos , de que morrerão muytos-por
Fart. IF. K fal-
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falta de remédio
,
porque nem a botica , nem o mantímenJ

to dos doentes pode abranger a tantos , inda que alguns
fidalgos tomarão muytos ha fua conta para os curarem,

%

o fizerão com tanta curlofidade e diligencia
, que elles

ineímos por íuas peíToas erad os enfermeyros , em que
Francifco da cunha íe íinalou antre todos. Dos mouros
morrerão efte dia auante de três mil homens de guerra ,

anrre os quais forão o feu general Rumecaô , e Caracem ,

e Acedecao capitão da gente eftrangeyra, homem de muy-
ta autoridade, e outros treze capitães particulares. O Mo-
jatecaõ teue modo com que fe pode faluar fugindo , Ju-
íarcão capitão dos Abexis , vendoíTe ícm remédio de íaU
nação , fe pôs a pé antre os íoldados cuydando efcapar aíTy

fugindo com elles, porem fendo conhecido por alguns dos
noflos o catiuarão, cubicando o bom reígate que por íy
lhes daua , de que auiíado o gouernador o mandou reco-

lher , e pôr a bom recado- Dos gaíladores e outra gente

miúda de molheres , mininos e crianças morreo infinida-

de
,
porque naquelle tempo o furor militar a nada perdoa-

ua , principalmente os efcrauos e remeyros que efíes fo-

T30 os que uíarao de mayores crueldades. Na tenda de
Rumecão foy tomada a bandeyra real dei Rey de Cam-
baya

, que era de tafetá verde grande , a modo das que fe

cá ufão nas companhias dos Toldados , e em cima na pon-
ta da afte, cm que eílaua poíla, tinha a diuifa dei Rey, que
he huma folha de prata dourada feita a modo de coração
com a ponta para cima , a qual ninguém pode trazer fenão
a quem el Rey a dá de íua mão ; e polias tendas de capi-

tães particulares fe tomarão outras bandeyras e guiões de
íeda de diuerías feições , e íe tomarão corenta peças de ar-

tilharia groíTas de metal , e muytas roqueyras de ferro , e

o noílb bafiliíco de ferro , e outro feu de metal arreben-
tados , e outro fão e inteyro , e tudo o mais eíperas , ca-

xtiellos, e íaluagens, e paílante de cem tiros de campo de
cobre e de ferro encarrctados , e grande cantidade de pol-

uora , munições , e toda a forte de petrechos de guerra,
e dous trabucos que linhão feitos, de que fe não feruirão ^

por-
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jwrque a artilharia entenderão que era de mais eíFeiro , e

tomarão grande muhidao de armas de roda a forre
,
prin-

cipalmente de frechas
,
porque de tudo eílaua o arrayal

larguiílímamente prouido. Sendo os mouros de todo lan-

çados fora da ilha, o gouernador pôs competentes guardas

€m todos os lugares perigofos delia, por onde Jhe elles

podião dar alguns fobreífaltos , e fazer dano, e mandou
desfazer as pontes com que o rio eílaua atraueílado, e logo

deípidio hum catur com recado a todas as fortalezas da~

guella mercê que lhe noíTo Senhor fizera
,
que em todas

107 feílejado quanto era rezão
,
principalmente em Goa ,

que em tudo excedeo a todas as outras ; e poucos dias

após eíle catur deípidio o gouernador huma fuíla , em que
mandou a Goa feu íilho dom Aluaro

,
que por eílar muyro

doente fe não achara na batalha , e com elle mandou Si-

mão aluarez boticayro de Goa com a bandeyra dei Rey
de Cambaya que fe tomara no arrayal , a quem quis dar

eíla honra
,
porque íe foy ao focorro com a fua botica , e

toda a defpendeo cos feridos , íem pidir nem tomar por
iíTo mais que o que cada hum lhe queria dar , com que
fez muyto feruiço a Deos e a el Rey ; e deulhe também o
gouernador huma carta para a camará da cidade , em que
lhe contaua o proceíTo e fuceílo da batalha , e lhe enco-

mendaua que o boticayro e a bandeyra foílem recebidos

com a honra que merecião. Eíla fuila chegou a Goa aos

dezanoue do mez de Dezembro, três dias deípois do catur

que leuara a noua , cuja vinda acabou de alegrar de todo
a cidade

, que com huma folene prociíTaô , em que hia o
bifpo com todo o cabido, foy ao caez donde trouxe a ban-
deyra

, que o mefmo Simaô aluarez leuaua baixa arraílan-

do pollo chaõ , e fe foy recolher na Sé , donde a bandeyra
foy recolhida na camará ha viíla de quantos mouros e gen-
tios auia na cidade

,
que todos aly íe ajuntarão ; e os coa-

tro ou cinco dias feguintes não trabalhou ninguém na cida-

de
, porque todos fe gaílarao em diíferentes modos de fe-

llas. E defpois que o gouernador deípachou eílas couías

de menos luílancia , mas a que era forjado acudirfe pri-

K i mey-
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mcyro , cntendco logo em fazer a fortaleza de nouo ,
quê

era o que mais imporraua
,
porque nella não podia auer re-

formação ; para o que fez logo ordenar todas as achegas

,

onde a cal íe fez da pedra que fe tirauadas cafas da cidade,

que íe derrubarão para iflo , e da madeyra delias íe fazia a

lenha com que í^e cozia , donde também os moradores da

fortaleza tomauao as portas e janellas , e tudo quanto
lhes era neceíTario para reformarem as fuás caías, que lhe

forão derrubadas no cerco, afora o que também tomou di-

fto 3 gente da armada que tinha onde o embarcar, porque
toda a madeira que cílaua poíta polias cafas era laurada de

ir.uytas difl^erenças e inuen^'6es de lauores , com que aquel-

Ja famofa e antiga cidade íicou de todo deílruida , e quaíi

poíla por terra. O gouernador por confelho dos ofRciais,

e principalmente de hum chamado Francifco pirez , de
grande engenho c habelidade naquella arte

,
que Lourenço

pirez de tauora aly leuara comíigo , e por mandado dei

Rey o leuara deílc reyno para que fe acafo lhe foííe ne-

ceíTario inuernar em Moçambique fizeííe ahy huma for-

taleza , aíTentou que por quanto a obra que eílaua para

fazer era larga , e o tempo breue , fe não alimpaííe a for-

taleza derrubada da caliça e entulho, que tinha, para fe le-

uaniar outra vez , que íeria obra de muyto vagar e traba-

lho , mas que de fora delia fe fundaífe outra de nouo, que
ie poderia fazer com mayor preíTa e menos trabalho ; e

íibrindoílb logo os aliccçes do primeyro baluarte , o go-
vernador lhe lançou a primeyra pedra com muyta cirimo-

nia , e lhe pôs nome S. Martinho
,
porque no leu dia al-

cançara aquella glorioía vitoria : neíla obra trabalhauão

continuamente derrador de mil homens
,
para que fe não

negauaõ os principais íidalgos , acarretando has coílas e

nas cabeças tudo o que era neceíTario , e aíTy co exemplo
deftes, como com a continua aífiílencia do gouernador, fe

pôs na obra tanta diligencia
,
que em breue tempo chegou

a eílado de fe lhe poder pôr artilharia , e o edifício íicou

taÕ forte , e feito com tal arte e induílria
,
que parecia de

todo inexpunhaueí. Mas porque no meyo defta preíTa lhe

.

' falr
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faltou o dinheyro para pagar á pobre gente , síTy de íol-

dados , como de marinheyros , remeyros e piaes da terra

que trabalhauaó na obra , e o importunauaô muyto por
feus pagamentos , mandou a Goa Diogo rodriguez daze-

uedo caualeiro honrado pidir ha cidade hum empreílimo
do que ella pudeíTe , fem lhe limitar cantidade / e para que
cíliueíTe certa de lhe auer de fer bem pago o que lhe em-
preftaíTe , nao tinha outro penhor que lhe mandaííe fenao

os cabellos da íua barba , donde cortou huns poucos com
fua mão , de que fez huma trança que lhe mandou. O Dio-
go rodriguez chegando a Goa , e prelentando na camará
a carta e o penhor que leuaua do gouernador, e referindo

com muyrns palauras a neceífidade em que ficaua , fez em
todos tamanha impreíTaÕ

,
que ajuntarão antre íy vinte mil

pardaos que lhe mandarão logo , com largos oíFerecimen-

tos de venderem todos fuás fazendas íe mais Jhe folfe ne-

celTario j e que daquelle dinheyro lhe faziaõ íeruiço fem
quererem pagamento delle, pois era para obra tao impor-
tante e prouciíoía a todos , e juntamente lhe mandarão o
feu penhor. Diogo rodriguez chegou a Dio com eíle reca-

do em tempo que auia poucos dias que António moniz , a
quem o gouernador mandara andar na cofta com três fu-
ftas , trouxera huma náo de Meca , em que fe tomarão cin-

coenta mil xerafis em ouro, com que o gouernador tor-
nou a mandar Jogo o meímo Diogo rodriguez a Goa co
dinheyro que trouxera , e huma carta de muytos agarde-
cimentos pollo bom feruiço que fazia

,
pollo qual lhe fica-

ua já cm tanta obrigação como le le aproueitara delJe.

C A-
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CAPITULO XIX.

O gouernador faz capitão da fortaleza de Dio dom João.

mazcarenbas , e fe vay a Goa, Daffe conta da ordem e

' aparato com que entra tia cidade ; manda o capitão dom
ibiogo has terras de Salfete , e dejpois has de Bardes , e

o que lhe Jucede, Manda feu filho dom Aluaro has terras

de Bardes , e o que lá pajja. Chega a Goa huma não do

reyno
, que dã muas de outras»

VEndo o gouernador a fortaleza em eftado que a po-
dia auer por fegura , e que a conjunção do tempo , e

outros negócios importantes o chamauaô para outras par-

tes, a prouêo logo de boa artilharia de toda a íorte , e de
muita poluora , munições , e de todas as outras couías ne-

ceíTarias em grande abundância : e porque offerecendo a

capitania delia a alguns fidalgos honrados , a naõ quiíerao

aceitar por feus reípeitos particulares, a deu ao raeímo
dom Joaò mazcarenhas , que também a não aceitou por
mais tempo que até fer conjunção de íe embarcar para ef-

te reyno, por quanto a daquelle anno era já paíTada , e

ainda ifto com condição que lhe auia de deixar a gente pa-

ga e contente
,
pois elle eílaua tão neceíTitado

,
que não ti-

nha de íeu com que a pudeíTe contentar; a que íatisfazen-

do o gouernador como dom João pidia , e fazendo mer-

cê a elle , e a dom João d' abranches , e a Pêro da íilua , e

a Pêro de taide para que deflem meia aos foldados , com
que todos ficarão contentes, fe partio com a armada fomen-

te das fuítas
,
porque a mais da gente era já ida ; e prouen-

do de caminho Baçaim e Chaul de algumas couías que

]he parecerão neceflarias , fe foy na volta de Goa , onde
clicgou a dezanoue de Abril do anno de 1547; e a requeri-

menro da camará fe deteue em Pangim em quanto lhe fa-

zião preíles o recebim.enro , e dahy a três dias íe foy ha

cidade , e por cima do caez, que tem de pedra, achou feito

outro de madeyra
,
que entraua n' agoa

, paramentado de

ricos panos de feda , em que deíembarcou ^o íom de muy-
us
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tas charamellas , trombetas eataballes; e fazendo pôr a

fua gente toda em ordem , tantos de huma parte como da

outra , todos com íuas eípingardas , e cada hum dos ca-

pitães diante da íua gente cos guiões leuantados , íc foy

demandar os vereadores
,
que o efperauao acompanhados

-áe muyta gente veílida toda de feíla , e com hum paleo de
relia d' ouro , em hum lanço de muro que tinhão derruba*

do até o chão, por onde entrando deípois de lhe fer feita

huma fala , e o capitão da cidade lhe oíFerecer as chaues

como eracuftume, íe chegou a elle hum dos mais honrados

cidadãos chamado Triílâo de payua , e lhe aprefentou num
prato grande de prata dourado hum ramo de palma ver-

de , e huma capelía do mefmo
,
querendo imitar o uío an-

tigo dos Romanos ; e o mcímo Triílão de payua lhe me-
teo a palma na mão , e lhe pôs a capella na cabeça fobre

huma gorra de veludo preto que leuaua y mas o goucrna-
dor tirou a gorra , e a pôs no prato , e pôs a capella na ca-

beça fobre os cabellos , e poílo debaixo do paleo
,
que os

vereadores leuauao em féis varas , fez pôr pegado com fi-

go o padre comiíTario de S, Franciíco , com a cruz leuan-

tada afii como fora na batalha , e logo a diante delle o al-

ferez Duarte barbudo com a meíma bandeyra real defen-
rolada

, que leuou na batalha, e pegada com ella a ban-
deyra da cidade , e logo junto delia o guião do gouerna-
dor

,
que era de damafco branco com a Cruz de Chriíto de

citim crameíim: e logo a diante delle hia hum homem com
huma peça de brocado partida em três partes ,

pofta em
hum prato grande de prata

,
para o gouernador offertar ,

e todos eítes hião a fio hum ante outro. Adiante hum pouco
em meyo do ouuidor geral , e do íecrctario hia o Jufarcão
que fora catiuo no arrayal , veílido numa cabaya de velu-
do pardo, homem de muyta autoridade, inda que mancebo,
e que no roílo reprefentaua bem a triííeza e fenrimento do
catiueyro: pegada com el!e hia a bandeyra dei Rey de
Cambaya arraílando pollo chaõ, e diante delia outras co-
atro de capitães feus , todas de feda arraílando também
poilo chão huma diante d-a outra^ e hum pouco a diante

dei-
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delias hiao muyros catiuos de nações difFerentes
,
que fo-

ráo em íocorro do arrayal , todos com as mãos atadas de
trás, e as cabeças baixas , e metido dentro de huma touca

;

diante deíles hiâo dous carros que leuauão páos alcuanta-
dos , em que liiáo pinduradas todas as íortes de armas, que
auia noarrayaJ, do corpo, eda cabeça, e arcos, frechas, lan-
ças, e bombas de fogo: pegados com eftes hião outros dous,
em que hiao alauancas , vayués , taboado , e rodos os pe-
trechos do arrayal, e juntos deíles outros dous com man-
tas , e toda a forte de farramentas do arrayal , e todos eí-

tes carros a no hum diante do outro ; e logo pegados com
elles hiáo vinte tiros de metal encarretados , e algumas
carretas com poluora

,
pilouros , e panellas , todos tam-

bém a fio, e juntos com eftes tiros hiâo os bombardeyros
com léus botafogos , e de huma banda e da outra deílas

coufas hia a gente da armada tocando os pifaros e tam-
bores j e deíparando muyta efpingardaria : e diante de to-

da efta gente hia a do mar toda com lanças e rodellas ; e
na dianteyra de tudo iílo hião muytas danças

,
pellas , fo-

iiay, e muytas diíFerenças de jogos e feílas, que faziao hum
fermofo e alegre efpeiflaculo : com eíla ordem entrou o
gouernador polia cidade , indo fempre por ruas o miihor
ornadas que cada hum podia em íua cafa , e fazendo ora-

ção de joelhos a todas as igrejas por onde paíTaua até che-

gar ha caía da Mifericordia , onde fe íahio do pallco , e

feita oração, oíFertou hum pedaço de brocado que trazia ;

c vindo daly ter ao terreiro das fuás caías, fe deteue em
ver hum bom antremez que aly o efperaua , e fe foy ha
Sé , onde foy recebido do Bifpo cm pontifical , e fazendo

íua oração, e a fegunda oíFerta do brocado, íe foy a S. Fran-

cifco , onde também foy recebido dos religiofos com
quanta folenidade puJerão, e fcyta oração e a terceyra of-

ferta , fe recolheo nas íuas cafas ; e defpois de jantar lhe

forão também feitas algumas inuençoes de jogos de muyto
gofto , e o mefmo fe fez nos dous dias íeguintes. Acaba-
das as feílas mandou o gouernador o capitão da cidade dom
Diogo dalmeyda com gente de cauallo c de pé a lançar

fó-
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1

fóra das terras de Salfete os tanadares do Idalcao, com or-

dem que nao fizeíTe mal fenáo aos que fe quifeílem defen-

der, o que cl!e fez fem contradição nem reíiílencia , e dei-

xando nas terras tanadares Porrugueíes , com capitão e

gente de guerra Portugueía , e muitos piacs da terra
,
que

fe auiâo de pagar das rendas das tanadarias , íe tornou a

Goa , donde dahy a pouco tempo por mandado do gouer-

nador foy entrar nas terras de Bardes , em que fez o meí-

IDO que fizera nas de Sallete. E tendo o gouernador nouas

que vinha huma grande copia de inimigos entrar nas ter-

ras de Bardes , mandou lá feu filho dom Aluaro , e o capi-

tão da cidade com tanta gente que pudeíTem bem pelejar

com elJes , e muytos officiais para refazerem huma cafa de

pagode de pedra
,
que lá eftaua em hum bom fitio , e lhe fa-

zerem huma cerca, em que íe pudeflem aíTentar algumas pe-

ças de artilharia , e os noííos fe recolheíTem íendo necef-

íario , o que fe fez de maneyra que tudo aly ficou íeguro
,

e dom Aluaro fe tornou em paz
,
porque o campo dos ini-

migos íe desfez , íem ouíarem de entrar nas terras. E aos

três dias de Setembro chegou a Goa huma náo dcíle rey-

no , de que hia por capitão dom Francifco de lima
,
pro-

uido na capitania daquella cidade na vagante de dom Dio-^

go dalmeyda , e deu por nouas que do reyno partirão cin-

co náos, afora a íua, fem capitão mor, de que erao capitães

Francifco de gouueya, Francifco da cunha, MeíTer Bernar-
do, Baltefar de íoufa lobo para capitão de Cananor , e

dom Pedro da filua filho do conde almirante dom Vafco
da gama, cuja náo, que íe chamaua S. Tomé, fe perdeo nas
ilhas de Angoxa , de que íe não faluou mais que a gente e
pouco fato ; e deu também nouas que a náo , em que Alua-
ro barradas hia para o reyno

,
por fazer muyta agoa fora

varar nas ilhas do Cômoro , de que fe faluara muyia fa-

zenda e pimenta.

Vart, IK I. C A-
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CAPITULO XX.

Chegão ao gouernador dous embaixadores de dous Reis vU
zinhos , e o que pedem, O gouernador tem recado que gen^
te do Idalcão qucinuíra humas aldeãs em Salfete \ fae com
toda a gente de Goa , e o que faz em Pondá ; tornajje a
Goa ; entra na cidade comfeu filho dom Aluaro a modo de
triunfo ; dejpacha os dous embaixadores y e o que lhes re-

/ponde,

D Entro no tempo defte inuerno veyo ao gouernador
hum embaixador do Inizimaluco a pidirlhe que qui-

zeíle fazer guerra por mar aos portos do Idalcaó , a quem
elle auia de fazer por terra

,
por hum grande agrauo que

tiuera delle
, pollo qual já lhe entrara polias fuás terras ,

cm. que deixara feito quanto mal pudera. O gouernador
recebeo efte embaixador com grande aparato e mageílade ,

aííy no concerto de fua peíFoa , e da caía em que eftaua ,

como da companhia dos fidalgos que tinha comfigoyefen-
tado o embaixador num efcabello, defpois de relatar ao go-
uernador fua embaixada , e lhe dar de preíente huns pou-
cos de panos brancos dourados , delpidido delle com
ir.uyta honra , fe recolheo ao apoíento que lhe eftaua pre*

ftes , acompanhado do capitão da cidade com muyta gen-
te de cauaDo. Pouco após efte embaixador chegou outro

do Rey de Biínaga
, que o gouernador mandou buícar a

Ancolá em duas fuftas, e recebido na mefma forma do paí-

fado , lhe diíTe da parte dei Rey feu íenhor , que elle fazia

gente preftes para entrar polias terras do Idalcaõ por cer-

tas diííerenças que tinha com elle íobre couías de fua hon-
ra , por onde lhe pidia que para o Balagate não deixaíTe

paííar cauallos
, que elle os queria rodos , e dentro em An-

colá mandaria pagar quantos lhe leuaíTcm , eahy manda-
ria trazer quantos mantimentos Goa ouueíTe mifter. O qual

embaixador também foy apofentado honradamente. E ci-

tando o gouernador tratando de defpachar eftes embaixa-

dores lhe veyo recado ,
que geme do Idalcao queymara

hu-
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íiumas aldeãs em Salfete , ao que fazendo logo ajuntar

quantos íoldados e moradores auia em Goa , que paííarao

de dous mil Portugueíes , afora muyta gente da terra, paf-

fou por Baneílarim detriminado em ir deílruir e queimar

Pondá, em que elliaua hum caftello e huma pouoaçaode
palha, coufas muyto fracas , debaixo da guarda de hum
tanadar com até quinhentos homens de peleja, em que auia

vinte ou trinta de mios cauallos , e como o caminho era

fragoío. e de grandes íobidas, o dia que paííou Benaílarim

com toíia a gente íe foy alojar meya legoa íómente alem

do paíTo , e marchando ao outro dia polia menham fez alto

daly a huma legoa , onde de toda a gente fez três efcoa-

droes, o primeyro que auia de ir na dianteira deu a dom
Aluaro íeu filho, com dom Pedro da fiiua , e Manoel de
mizquita com fetecentos homens, o fegundo que auia de ir

após elle deu a dom Diogo dalmeyda capitão da cidade ,

com Manoel de fouía de fepulueda , e dom Joaô de taide,

-com mais de mil homens, o terceyro tomou para íy ,

acompanhado de Fernão de foufa de tauora , dom Fran-

cifco de lima , dom Bernardo de noronha , e Vafco da cu-

nha , com mais de mil homens , em que auia oitenta de ca-

uallo dos moradores de Goa , e toda efta gente bem arma-
da , e com muytas elpingardas , e muytos efcrauos que ihe

leuauao outras armas
,
que com eftes e com a gente da ter-

ra auia aly auante de íeis mil homens de peleja ; e diante

de toda eíla gente hia António peíToa com trezentos eípin-

gardeyros e quinhentos homens da terra defempidindo o
caminho, que os mouros tinhao impedido com muita ra-

ma , e desfazendo rranqueyras e tapumes que elles tinhao
feitos com muytas aruores cortadas. Nefta ordem forao
os noílos marchando por antre humas fragoías ferras

, que
Jiiaõ fenecer em hum largo campo, no fim do qual eílauao
o caftello e a pouoaçaõ que fe hiaÔ bufcar, e o caminho
por onde hiaõ era tao eftreyto

,
que a lugares naô podiao

ir íenaÓ a fio por antre efpeíTos matos , lugar aíTaz peri-
goío fe aly acertarão de eftar inimigos. Tanto que dom
Aluaro deceo ao campo com a dianteyra da fua gente , os

L 2 mou-
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mouros que eílauao já preíles , e íeriao até íetenta cíé

cauallo bem armados , e muytos delles com fayas de ma-
lha e zargunchos compridos

, porem mal encaualgados , e
muyta gente de pé com adargas, e muytos frecheyros que
eRauaó em ála pollo campo ao longo dos matos , vendo
no campo até duzentos dos noííos , fem eíperarem que fe

ajuntaíle mais gente , os de cauallo os foraõ cometer com
huma bandeyra

,
porem as noíTas cfpingardas , chegando

elles a tiro, derrubarão logo três, e co eílrondo puferao

tamanho medo nos cauallos, que nao puderao os inimigos

chegar, como parecia que vinhao detriminadosy porem a

gente de pé chegandoííe para os noííos , de ambas as par-

tes lhe faziao muyto dano com as frechas que eraõ raíley-

ras, e também o recebiaõ aflaz grande das noíTas eípingar-

das , mas como dos noííos cada vez hiaò entrando mais no
campo , em pouco eípaço fe ajuntarão ern tanta cantida-

de
,
que os mouros nao le alreuendo aos eíperar , íe foraô

logo retirando , íoltando com tudo muytos frechas e bom-
bas de fogo , e os noíTos fempre trás elles até fe lhe me-
terem pollos matos e por antre as ferras, e vendo enfao

que já nao podiao ter que fazer com elles fe forao ao lu-

gar ,
que feria de duzentas cafas de palha , e lhe puferao o

fogo, e lambem ao caftello que era de muyto pouca íu-

ílancia , o que foy feito taõ breuemente
,
que quando

o gouernador lahio ao campo já tudo eílaua ardendo, on-

de íe deteue até que o caftelío acabou de arder de todo ,

de que le tirarão humas bombardinhas de ferro
,
que elle

mandou leuar a Baneílarim ; e entaó recolhendo a gente ,

fe tornou atrás alojarfe aquella noite antre humas ierras ,

em lugar onde os mouros o nao podiaó defmquietar, e ao

outro dia íe tornou a Baneílarim, onde fe deteue dous dias

em quanto na cidade íe lhe preparaua o recebimento,

porque também por efte feito quiz entrar a modo de tri-

unfo como fizera no outro , de que a milhor parte quis dar

a feu filho dom Aluaro
,
porque entrando ao terceyro dia

na cidade , o pôs no meyo do paleo , e elle fe ficou a

hum lado delle , e com toda a gente armada poíla em or-

de-
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denança com as bandeyras defpregadas , e tocando os

tambores e pifaros , e com as bombardinhas que íe toma-
rão no caílello , e algumas adargas , e arcos e frechas que
os mouros deixarão no campo , tudo poílo em carros en-

ramados ao Tom de muytas trombetas e charamellas , e

com muytas folias, danças, e outras feitas que hiao di-

ante , foy caminhando polia cidade até chegar ha Sé , paí-

fando primeyro polia Mifericordia , e por S. Francilco ,

onde foy recebido do Biípo com toda a clerefia em procif-

faó , e fazendo dom Aluaro fuás oífertas neíla igreja co-

mo fizera feu pay , fe recolheo o gouernador a fua cafa já
de noite ; e logo defpachou os dous embaixadores , ao do
Inizimaluco reípondeo

,
que elle deíejaua muyto de rom-

per guerra co Idalcao , porem que o não podia fazer fem
muyto jufta caufa

,
polia? prouií6e& dei Rey noílo fenhor

que tinha , que lhe elle não podia quebrar , mas que lhe

parecia que o meímo Idalcaõ quereria agora romper guer-

ra com elle polias terras e fortaleza que lhe tomara
, que

fe íizeiTe de fy algum raouimento , então entenderia con-
tra os íeus portos e terras ; e ao embaixador dei Rey de
Bifnaga reípondeo

,
que todos os que tratauao nos cauaí-

los fe eícuíauao de lhos leuarem lá pollos máos pagamen-
tos que lhe faziaõ delles , de que inda lá íe lhe deuia muy-
to dinheyro , com tudo que elle mandaria aos mercadores
que lhos leuaíTem a Ancolá

,
que mandaíTe elle ahy hum

feitor feu, que os pagaíTe, e lhe leuariao quantos ouuefie

em Goa ; com as quais repoftas defpidio os embaixadores,
que fe foraó bem contentes.

C A-
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CAPITULO XXI.

O gouernador parte de Goa a fazer guerra a Cambaya e

ha enjeada. O capitão de Baçaim dom Jerónimo de menc'

fes manda dom jorje de menejes feu fobrinho com nauios

de remo bufcar as nãos de Meca , e o que faz na cidade

de Baroche,

MUytas vezes tinha o gouernador dito nefte inuerno,

que fe el Rey de Cambaya lhe nao pidia pazes , elle

em peíroa lhe aula de ir queimar todos os íeus portos , e

tomarlhe a milhor e mais rica cidade que tiueííe ha bor-

da dagoa , e com a boa prefa pagar o trabalho , e fazer ri-

cos os íeus Toldados, e quando lhe pareceo tempo de pôr

iílo' por obra ,
porque el Rey de Cambaya não tratara

com elle de pazes , tendo preftes, e bem prouida a arma-
da de remo , e íendo chegado de Cochim Francifco de 11-

queyra com quinhentos malauares de foldo de lanças e

adargas , mandou pregoar eícala franca para a cidade de
Baroche , e para toda a enfeada , e íe embarcou em trinta

fuftas e catures, com todos os fidalgos efcudeyros , íem
ninhum leuar mais gente que feus criados e parentes

,
por

efcufarcm os gaílos das meias
,
porque já para ellas lhe

não dauão ajuda ha cufta dei Rey , como íempre fora co-

ítume ; e porque por falta de embarcação ficaua muyta
gente , dom Pedro da íilua

,
que leuaua duas fuftas ha íua

conta , fe paíTou para hum galeão grande , em que reco-

Jheo coatro centos homens , com que fez grande gaílo ne-

Ha jornada , e leuou também as duas fuftas para nellas e

noutras, de que fe proueo em Baçaim , leuar dahy para di-

ante a fua gente, por quanto o galeão naõ podia nauegar

polia enleada ; mas porque ainda aífy ficaua muyta gente

íem embarcação , a mandou o gouernador recolher toda

em outro galeão até Baçaim , para dahy fe paliarem a na-

uios de remo , de que lá eíperaua que fe ajuntafte boa can-

tidade, e com efta ordem partio de Goa no fim de No-
uembro defte anno de is^7* Nefte inuerno o capitão de

Ba-
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Baçaim dom Jerónimo de menezes fizera aperceber toda a

fua armada de remo por mandado do gouernador
, para a

leuar comfigo quando foíTe fazer guerra ha enícada , e

tendoa já de todo preíles no fim de Agoílo ,
por naô citar

ociofa em quanto o gouernador nao hia , mandou íeu fo-

brinho dom Joríe de menefes ,
que aly inuernara com el-

le , com coatro fuftas e féis catures e duzentos íoldados

elpingardeyros bufcar as náos de Meca ; o qual partindo

de Baçaim o primeyro de Setembro , e parecendolhe que

era mais acomodado ao tempo fazer guerra na terra , que

ir eíperar náos no mar, fe foy correndo a enfeada, fiizen-

do na terra alguns faltos até chegar ao rio de Baroche ,

onde tomou duas cotias que vinhaô de dentro, de que

foube que a cidade eílaua lem gente de guarnição
,
porque

o capitão delia era ido a el Rey , e que com pouco traba-

lho e perigo lhe faria muyto dano fe defie neila íem íer

fentido ; poUo que dom Jorfe por confclho de todos , cu-

biqofos da prela , determinou ir ha cidade ,
que polia par-

te do rio era muyto fraca , e fazendo alardo da fua gente

achou duzentos e íefienta homens Portugueíes , e mais de

cem eícrauos valentes homens , e paíTante de coatro cen-

tos marinheyros
,
que com fuás lanças , e panellas , e ro-

cas de fogo fazem corpo de gente , a que também a cubi-

ca da preía dá muyto animo para pelejarem : deita gente

fez dom Joríe três efcoadroes de duzentos homens cada

hum antre brancos e pretos , e em anoitecendo , leuando

por guias jTiarinheyros bem práticos no rio, com a en-

chente da rnaré entrou por elle com tanto filencio que
nunca foy fentido , e chegando ha cidade, que eítaua bem
fegura , e tanto íem fofpeita de inimigos que tinha as por-
tas todas abertas , mandou os dous eícoadroes ( com quem
tinha repartido íeis trombetas que Icuaua , três a cada

hum ) que folTem tomar as portas , afTy as que hia6 para a
banda da terra , como as que fahiaõ ao rio , e que ouuindo
tirar as fuítas , e as gritas da íua gente, entraíTem elles

polia cidade locando as trombetas , mas que a ninguém
tolheflem a fugida , e íe foílem ajuntar numa grande pr^ça.

^ que
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que auia no meyo da cidade j o que fendo tudo feito fertt

auer íencimento dos noíTos , íe defembarcou dom Jorfe
com toda a íua gente , e fez pôr fogo na artilharia de to-
das as fuftas, lançando pilouros por cima da cidade, e le-

uantando grandes gritas
,
que em toda a gente delia cau-

íou tamanho fobreíTalto edeíatino, fem faberem o que
era , que nao tratauaó fenao de bufcar faluaçaó para as

molheres, e filhos, e tanto que entendeo que eraó entrados

inimigos , creceo muyto mais a reuolta e o defatino , fem
auer quem entendeíTe na defenfaó fenaô em fugir cada hum
por onde podia : os nofíos entrarão na cidade tocando as

trombetas, com tantas gritas e aluoroços
, que os mou-

ros , cuidando íem falta que o gouernador era entrado ,

fe derão tanta prefla a fugir , e com tanto deíacordo
, que

em efpaço de meya ora ficou a cidade de todo deípejada

de gente , fem auer quem lhe impidiíTe a fugida
, porque

afíy lhes era mandado ; os noílos entaõ fendo juntos na
praça, onde auia as principais caías cheyas de muytas e ri-

cas mercadorias , começarão a faquear e meter nas fuílas ,

a que dom Joríe lhes foy ha mao , e lhe fez pôr tudo na
praya até elle recolher outra prefa de mais honra fua , e

logo fez aos marinheyros embarcar nas fuílas falcões e

meyas efperas , e mais de cem peças miúdas ; e as groílas ,

com que as fuílas não podião , fez arrebentar
, que forão

dous bafiliícos , e outras quinze peças ; e fobre eíta arti-

lharia embarcou a gente o milhor que fe achou fem auer

quem lho defendeíTe , e ao que não quiferao embarcar pu-

íerâo o fogo , o que fe fez com tanta preíTa que quando
tornou a vazar a maré

, já dom Joríe eftaua fora do rio,

que tornando a Baçaim com eíla rica e honrada preía foy

recebido de íeu tio com as honras e feílas que fe lhe de-;

uiao , e mandando encarretar todos os tiros , os pôs de
longo da fortaleza para memoria daquelle feito.

CA-
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CAPITULO XXIL

-O gouernador chega a Baçatm ; manda dom Jorje de mene-^

fes a Baroche com vinte fíifias , e após elle doín Aluara

jeu filho com corenta ^ e o que ambos paJJaÕ. O gouerna-

dor vay ter Jobre o rio de Baroche , dejembarca c comete

. hum lugar grande ^ e o que ahy pajja ; vayfobre os hga-.

res de Patê e Patane , e o quefaz nelles, Daquy fe vay

[urgir na barra de Dio , donde fe torna a Baçaim.

DEzoito dias aula que dom Jorfe era chegado a Ba*

çaim com a preía de Baroche ,
quando o gouernador

aly chegou com toda a armada com que partio de Goa j

onde fe ajuntarão tantos nauios de remo, que cos feus paf-

farão de cento e vinte, em que auia mais de mil e qui-

nhntos homens, gente cfcolhida e toda bem concertada; e

fendo informado do que dom Jorfe com fós de^; embarca-

ções fizera em Baroche, de que elle vinha fazendo tanto

caio , fez muytas honras a dom Joríe , e as milhores peças

,de artilharia, que trouxe da prefa , mandou a Goa em hu-

ma fuíla grande , e eícreueo ha cidade que as recebeíTem

com muytas feftas , e enramadas as leuaflem polia cidade

•até as meterem no almazem , mas que vinte .delias. pufef-

fem diante das fuás eafas : coníelho de capitão experimen-

tado , e que entendia bem camanho eílimulo he para os

grandes efpiritos deíejoíos de honra verem o cafo que fe

faz , e a honra que fe dá aos grandes feitos. O gouernador
tornou logo a mandar dom Jorfe com vinte fuílas gran-

des e muyta gente, que fofle a Baroche bufcar os peda-

ços das peças quebradas que lá deixara , e que elle hia nas

áuas coftas. Partido dom Jorfe, defpidio logo o gouerna-
dor dom Aluaro íeu filho com corenta fuftas e m.uytos eí-

pingardeyros
,
que no caminho topou com dom Jorfe que

Tornaua de Baroche fem fazer nada , porque achara a ci-

dade tão prouida de gente e artilharia
,
que lhe foytor-

çado fairfe do rio com muyta preíTa por fugir ha infinida-

de de tiros quecahião íobre elle, poUo que todas eílas

Part. IF. M fef-
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íeíTenta fuílas fe forão demandar a barra deÇurrate, t
forão furgir em hum poço em que ficaíTem em nado quan-
do a maré vazaíTe

,
porque naquella eníeada de Cambaya

quando a maré vaza fica a praya em feco quinze e vinte

legoas , e os mais dos nauios
,
que na vazante da maré fi-

cão fora deftes poços ( de que pòr aly ha muytos ) fe per-

dem CO grande Ímpeto d'agoa quando torna a encher.

Da!y mandou dom Aluaro Vafco da cunha em íeis catures

defemmaíleados com pilotos que labião bem o rio , a ver

huma fortaleza que diziao que Cogeçafar aíy fizera, e indo

de noite com a maré forao fentidos de humas tranqueyras

que eftauão fobre orlo , donde íairão contra elles tantos

tiros de artilharia e de efpingardas
, que os fizerão tornar

pollo rio fora bem depreíTa ; co qual recado dom Alua-

ro aíTcntando no coníelho ir cometer as tranqueyras com
todas as fuílas , fe foy ha barra do rio furgir em outro po-
ço , onde vendo a muyta gente de pé e de cauallo que
acudia ao rebate , e o grande e manifeíto perigo que fe

corria da entrada fem ninlium proueyto , mudarão o con-
lielho , a aíTentarão que não íe cometeíTem as tranqueyras >

e mandarão algumas fuílas a terra tomar agoa , de que tinhao

iriuyta neceíTidade, que os mouros lhe forão defender com
jDedras e frechas , de que forão mortos dous homens , e fe-

Tidos muytos ; porem co dano que receberão das noíTas

eípingardas , derão lugar para íe tomar a agoa. Neíla con-

junção chegou aly o gouernador
, que íabendo os termos

em que aquellas coufas eílauão
,
pafíou adiante ao longo

da coíla , e foy ter fobre o rio de Baroche , onde defem-
barcando fe foy demandar hum lugar que eílaua hum pou-

co polia terra dentro , que achou de todo defpcjado da
gente e do fato ; e paíTando dom Jorfe adiante cóm du-

zentos homens , trouxe ao gouernador hum Bramene
,
que

lhe diíTe que el Rey acudira em peíToa ao faço de Baroche,

e mandara fazer fobre o rio tranqueyras com muyta arti-

lharia , e eílaua daly perto com muyta gente. O gouerna-

dor, por fer já tarde , fe não leuantou do poço em que eíla-

ua ,
que por fer junto da terra acudio aly de noite muyta
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c^r

gtentc que tiraua' muytas frechas contra as fuffas , é nas que
cllauão mais perto da terra feriao alguns homens ; mas
como delias lhe refponderão com pilouros de berços e de

eípingardas , ceíTarão dos tiros. Ao outro dia fe leuantou

daJy ogouernador, e íe foy pôr na boca do rio de Baro-

che 5 onde acudio muyta gente de cauallo , mas parou tão

longe do mar com medo da noíía artilharia ,
que o gouer-

nador deíembarcou íem trabalho nem contradição ; e poftíi

a gente em ordenança para pelejar com aquelles inimigos,

fe o foííem demandar , marchou aísy até chegar a huns
lugares de cafas de palha , a que mandou pór o fogo por
dez homens , fem nenhum outro fe fair da ordenança ,

nem deíparar efpingarda. Hia na dianieyra dom Jeróni-

mo de meneies capitão de Baçaim
(
que por acompanhar o

gouernador neíla jornada deixara a fua capitania ) com
coatrocentos homens de lanças bem armados , a quem o
gouernador, deípois de íer poílo o fogo em todos os lu-

gares , mandou que caminhafie até outro lugar grande,
^ue eftaua adiante hum tiro de bombarda , em que auia

muyta gente , e em fua companhia mandou Franciíco de
íqueyra capitão de quinhentos Malauares , e dom Fran-

ciíco de lyma com cincoenra homens que lhe foffe dando
coftas. Os que eftauão no lugar vendo que dom Jeróni-

mo leuaua o caminho para elle , o deípejarâo logo de to-

-do , e afaílados delle algum eípaço , fe começarão a con-

certar como que queriaõ pelejar , e íe virão alguns de ea-

nallo que os andavão pondo em ordem , pollo que dom
Jerónimo não coníentio que íe puíeíTe fogo ao lu-

gar
,
porque o fumo lhe não fizeíTe nojo quando pelejaf-

íe , e auifou logo o gouernador ( que tinha feito alto no
meyo do campo ) da ordem em que íe punhão os inimi-

gos , que erão muytos de pé e de cauallo , afora outro
grande nnmero de gente que vinha aparecendo , e íe vi-*

nha chegando aos outros , em que parecia que devia de vir

el Rey. O gouernador mandou logo dom Joríe com ou-
tro eícoadrão de trezentos homens

,
que fe foíTe chegan-

do para onde eítaua dom Jerónimo , e fe os mouros rom--

i/L 2 peí-3
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peíTem batalha , elle os.coraeteííe por outra parte ; mas fc

cíliueíTem quedos , não fizeíTe mouimento de fy até elle

chegar : porem eftes eícoadrôes , inda que não cometerão
logo os mouros , feforão chegando para elles , deíejan-
do cada- hum fer o primeyro que os comereíTe quando o
gouernador chegaíTe ; o qual chegando mandou a dom
Jerónimo que cometeíTe os mouros , e elle lhe foy nas co-
fias

;
porem dom Joríe e dom Francifco

,
que eítauão di-

ante delle , em vendo abalarle dom Jerónimo , fe abala-

rão também , mas nem huns nem. outros chegarão aos
inimigos

, que em os vendo abalar fe forão retirando tan-

to pollo campo
,
que o gouernador teue lugar de chegar

onde elles eftauão
, que feria do mar dous tiros de bom-

barda ; e entendendo que a tenção de íe elles retirarem
polia terra dentro era afaílarem os noíTos da borda d'a-

goa
, parou, íem entender com elles, e fazendo polia

campo huma volta muyto larga com toda a gente pofta

cm ordem , e defparando muytas eípingardas , fe tornou
ao mar. Os mouros vendo voltar os noílos fe forao che-
gando a elles , mas quando virão que a nofla artilharia

os alcançaua , íe afaílarão de maneyra que os noílos íe

embarcarão com muyto vagar, muyta ordem , e muyto
ha íua vontade. O gouernador então correndo de longo
da cofta ate a barra de Dio , mandou recado a terra ao
capitão que lhe importaua então muyto paíTar auante, que
quando tornaíTe deíembarcaria ; e fem ninguém deíem-
barcar fe fez ha vella , e correo acoita até Patê, Jugár
grande de boas caías de pedra, onde defembarcando pol-

ia menham o achou de todo defpejado de gente e de
fato , fem auer nelle couía de que lançar mão , e defte lu-

gar fe foy por terra com toda a gente repartida em ef-

coadrões até outro tamanho como elle
,
que eílaua adian-

te efpaço de meya legoa , chamado Patane ,
para onde

mandou ir as fuílas , mas também o achou na mefma for-

ma do outro , e ambos forão arraiados , em que fe per-

derão muytos nobres apoíentos de caías , e fe queima-
rão muytas nãos que eílauã:D ainda varadas feitas de na-

' ^ uo.
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tio. Daquy de Patane mandou o goucrnador leuar duas

coitas de balea , de que na entrada do lugar eftaua feito

hum arco pofto fobre pilares , e as mandou pôr em Goa ,

também feitas em arco, fobre pilares na entrada da porta

de N. S. da ferra ; e tornando daquy ha barra de Dio
,

furgio ao íol pofto, e mandou que ninguém foíTe então

a rerra, que ao outro dia deíembarcariao todos, e de noite

mandou recado ao capitão, que naõauia de defembarcar

por naó ouuir os clamores e queixas da gente , porque
«ao leuaua dinheyro para lhes pagar ; e a meíma noite ,

fingindo que lhe chegara hum catur com hum recado
apreíTado , íe fez ha vella com toda a armada

, que não
lendo vifto ao outro dia da fortaleza , fez tanto abalo em
toda a gente delia

,
que nao auia coufa com que íe pu-

deíle quietar , pollo grande aperto em que eílaua , e ne-

eeífidades que padecia
,
porque os fidalgos

,
que cufluma-

uaõ dar mefas , .entrando o verão íe recolherão para o
gouernador , o qual daly tornou a correr toda a eníea-

da j onde fazendo quanto dano pode , íe tornou a Eaçaim.

CAPITULO XXIII.

Chega ao gouernador hum catur de Goa com recado do ca»
pitão e da cidade, que gente do Idalcao entrara nas ter-

ras de Salfete \ e o que elles fobre ijjo fizerao , e o que
lhe elle rejponde. Vay daly s Babul , e manda as handey-
ras

,
que aly tema e em outros lugares da cnjeada , a Goa

,
por Jeu filho dom Álvaro. Chega elle também logo a Goa;
pafja a Salfete j eflanelo para Je embarcar para Cambaya
chega a elle o padre meftre Francifco com hum embaiy.a'
dor dei Rey de Cândia

,
que traz recado deje quererja"

zer Chrifião , e o queJobre ifjo pajja,

T Ornado o gouernador a Baçaim na entrada de De-
zembro defte anno de 15-47, eftando ocupado em,

cfcreuer para elRey, lhe chegou hum catur de Goa com
recado do capitão e da cidade

, que logo como íe elle

de
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de Id partira alguns capitães do Idalcao entrarãtJ cont
muyta gente polias terras de Salíete , onde roubando ta*

Jando e pondo o fogo a tudo quanto achauão, chegarão
a cercar a tranqueira do pagode , em que eílaua por ca-

pitão Aluaro de caminha com feflenta homens, e fe tinhão

feito fenhores de toda a terra j fobre o que fe aíTentara em
confelho

,
que o capitão dom Diogo ajuntara na camará ,

que paíTaífem alem has terras co mór poder de gente de

pé e de cauallo que íe pudeííe ajuntar. E fazendoíTe to-

dos preftes com mu/to aluoroço chegara a fuíta cos tiros

de Baroche que elle mandara, aos quais fe fizera o re-

cebimento ordenado por elle , e fe fizera mais huma ío-«

Iene prociíTaó polia vitoria, e affy por iíTo, como por eftar

fegura a nofTa tranqueyra, fe determinara em nouo con-

felho, que não era razão abalaremfe daly fem o parecer e

mandado de S. fenhoria
,
pois eftaua tão perto

,
que muy-

to breuemente podiâo ter repoíla fua , a qual efperauâo

para fazerem o que elle mandaíFe. O gouernador tomou
xnuyto mal não paíTarem elles a lançar os inimigos fora

das terras , e defpidio logo o meímo catur com a repo-

fta , em que com palauras ( fegundo íe diíTe) algum tan-

to aíperas lhe eílranhou muyto não porem por obra o
primeyro coníeiho , mas que ja então nao boliíTem com-
figo até que elle foífe ; e recolhendo toda a gente cotn

detrimin:ição de deftruir todos os portos do Idalcão foy

ter íobre Dabul , e faindo em terra teue pouco que fa-

zer no lugar, porque eílaua ja todo defpejado ^ e lhe

foy podo o fogo , e a muytas náos que eftauão no rio ,

por onde entrando dom Aluaro cos catures até o cabo ,

queimarão muytas pouoaçôes em que acharão boa

prcfa
,
porque os mercadores leuárao íuas fazendas pol-

io rio acima , cuidando que naô pudeíTem lá chegar os

noíTos : e vindoíTe ja recolhendo , o catur de dom Alua-

ro ,
por nao terem tento na maré que vazaua , ficou em

feco junto da terra afaílado dos outros catures
, que hiaá

ja diante ; o que vendo os mouros , acudirão fobre elle

grande cantidade ,
que da terra lhe liraua com muytas

fre-
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frecKas ,

pedras , e zargunchos d'arreinerb , a que do ca-

tur fe refpondia corn roda a forte de tiros que auia nelle ;

a qual peleja durou até que a maré tornou a encher
,
que

os outros catures puderaõ focorrer a dom Aluaro , e íe

recolheo com alguns feridos para onde efíaua fcu pay
,

que o defpidio Jogo para Goa com muytas bandeyras

que tomara naquelle lugar, e em outros da enfeada , en-

tregues a Fernão d'araujo caiado em Goa
,
por quem ef-

creueo ha cidade que as rccebeííe com honras e feílas ,

e aíTy as leuaílem até as por na caía da camará ; e dom
Aluaro fez ajuntar a gente , e apercebcrfe para paííar has

terras de Salfete iogo em feu pay chegando
,

que foy
dahy a dous dias; e fe deixou eílar no rio fem ir ha ci-

dade até que a gente paíTou toda , onde mandou leuar

muyios tiros encarretados , e lanças epanellas de poluo-
ra ; e tanto que o capitão dom Diogo dalmeida

, que hia

na dianteira com a gente de cauallo , entrou em Salfe-

íe , logo os mouros ieuantarão o campo , com que tinhão

poílo cerco ha noífa tranqueyra do pagode , e íe foi ao
alojar daly huma legoa junto de huns matos

,
por onde

paíTaua huma ribeyra grande. O gouernador entrando
ao outro dia em Salfete fe ordenou para ir buícar os
inimigos , os quais , porque os noílbs para ir ter com el-

Jes auião de paíTar a ribeyra , fe ordenarão para os come-
terem quando paíTaííem ; porem tanto que o capitão dom
Diogo , Manoel de íoufa , dom Aluaro , dom Francifco

,

€ outros fidalgos com cincoenta ou feílenta de cauallo a
feu pefar íe paílarão da outra banda da ribeira , logo fe

puícrão em fugida , metendoíTe pollo mato , ficando aly
muytos mortos

, que as noíTas efpingardas alcançarão. O
gouernador ao outro dia , deixando a tranqueyra bem re-
payrada e prouida de gente, fe tornou pollo rio para Goa,
c parou em Baneílarim até veípera de Natal

, que en-
trou na cidade com muyta gente de cauallo e de pé to-
dos enramados

, e elle com huma palma na mão , e huma
capella do mefmo na cabeça , deíparando muita eípingar-
daria s onde lendo recebido com paleo como era coílu-

me,
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me , deípois de fazer oração e oíFertas nas três igrejas

coílumadas , fe recolheo a leu apoienro, que era nas cafas

de António peíToa , e dahy a poucos dias , íem tratar de
defpacho algum , íe tornou a embarcar para Cambaya ,

com efperança de fazer algum concerto de pazes , rece-

ando que fe o não fízeíTe lhe vieíle faltar o dinheiro para
pagamento da gente , e prouimento das armadas

,
para

o que lhe importaua ellar lá mais perto, com detrimi-

naçâo que não fazendo eíle concerto inuernar em Baça-
im. Porem antes que partiíTe foy ter com elle a Goa o
padre meílre Franciíco da companhia de JESU ,

que an-

dando polia Chriftandade de detrás do Comorim
,
por

Choromandel , e Ceilão , onde conuertera muyta gente,

fora ter ao reyno de Cândia , cujo Rey lhe fez muytas
3ionras , e ouuindo íua doutrina , e moítrando muyta von-
tade de fer Chriftão , lhe difle, que elle com todo o feu

pouo receberia a agoa do fagrado Bautiímo , e fe faria vaí-

lallo delRey de Portugal pagandolhe páreas cad'anno

,

fe o gouernador fizeííe íobr'iíro hum concerto com elle ,

confirmado por provisões íuas de tanta força que nunca
Jhe pudeíTe íer quebrado ; e que iílo fazia aíTy

,
porque

linha fabido que os princepes de Ceilão erao feitos Cri-

ftãos em Goa , e procurauão ajuda do gouernador para

Jhe irem tomar aquelle feu reyno , e ode lafanapatão ,

por onde lhe compria
,
que efte negocio de fe fazer Cri-

llão com todo o feu reyno le fundaíTe fobre huma paz
tão firme e fegura

, que lhe ouuefle de durar para fem-

pre , e obrigafíe o gouernador a não fauorecer ninguém
contra elle. O padre que aquelle íó premio pertendia na

terra dos Teus fantos trabalhos, dando credito a fuás pa-

jauras , e fazendolhe grandes oííerecimentos e abaftan-

ças , aíTentou com elle que mandaííe ao gouernador íeu

embaixador a tratar deíla matéria , com poder e apon-

tamentos para fazer o concerto , e que elle também que-

ria ir em fua companhia ; el Rey defpidio logo o embai-

xador , a que mandou que concruindoíTe o concerto da

paz , tudo o que o padre diíleíTe, que ellc pagaíTe de pá-

reas
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reas cada anno, o ouueííe por bem, e meteíTe no concerto

que o gouernador lhe mandaíTe hum capitão com cem ho-

mens para lhe dar fauor , fe alguns dos íeus lhe foflem

rebeldes , e não fe quiíeíTem fazer Criftâos , ao qual e a

toda a gente pagaria quanto o gouernador mandaíTe , e

fobr'ifto outros largos ofFericimentos. O padre co em-
baixador chegarão a Goa eílando o gouernador para íe

fazer ha vella para Baçaim , que por fe não deter man-
dou ao capitão, e ao veador da fazenda que agafalhaí-

fem bem o embaixador , e o proueíTem do necelfario até

elle tornar / e o padre o recolheo no coliegio de S. Paulo ,

onde logo fe fez Criftão com todos os que trouxera com-
Hgo , e foy prouido como o gouernador mandara ; que
logo em tornando deípachou o embaixador como o pa-

dre quiz , e mandou com eile António moniz com cem
efpingardeyros , e largos apontamentos do que auia de

aílentar conforme has larguezas e proraeílas que o em-
baixador fazia ; a que o gouernador fez rnuytas mercês,
€ deu ricas peças para aprefentar ao íeu Rey, com que
fc tornou acompanhado do meímo padre.

CAPITULO XXIV.

Os capitãens de Baçaim e Chaul tratão de fazer pazes
com el Rey de Cambaya por meyo de mercadores da ter-

ra. O gouernador torna a Baçaim, Hum 7nouro princi-

pal de Adem
,
que efiá pollos Rumes

, fe leuanta com a
cidade em aufencia do Rey Rume \ manda pidir focorro

a Luiz falcão capitão de Ormuz ; mandalhe dom Payo
de noronha com trêsfufas ,

que toma pojfe da cidade ; os

Rumes defpois teutão tomalla , e o fuçejfo que tem»

QUando o governador fe tornou de Baçaim para
Goa , os capitães de Baçaim e Chaul

,
por lhes fi-

car delle muyto encarregado , fizerao cos mercadores da-

quellas terras que mandaflem pidir aos de Cambaya ,
que

bufcaíTem maneira com que fe trataíle com el Rey de al-

Furt, IV, N guta
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gum concerto de pazes com noíco ; mas entre todos hum
fó que fe atreueo a lhe faliar nifso , confiado na muyta
priuança que tinha com elle , lhe não cuftou menos que
a vida , com que todos os outros fe meterão de todo por
dentro , e o negocio por efta via ficou fem eíFeito , que
em toda a gente das fortalezas de Baçaim, e Dio ( da qual
entno era capitão Luis falcão que o acabara de fer de
Ormuz , a quem o gouernador dera a capitania de Dio
para íe vir de lá dom João mazcarenhas , e fe embarcar
para o reyno ) caufou grandiíTímo fentimento

,
porque íó

do concerto daquellas pazes efperaua ter remédio nas
grandes miíerias e neceíTidades que padecia. Tornado
o gouernador a Baçaim , e fabendo o que paísaua no con-
certo das pazes tão diíferente do que elie efperaua , o
fentio grandiílimamente pollo máo remédio que fem ifso

tinha para fatisfazer aos juílos clamores e queixas
,
que

lábia que a gente tinha / no qual tempo lhe chegou hu-
ma fuíla com nouas que a cidade de Adem íe lhe queria
entregar, e o Rey delia fazerfe vafsallo dei Rey noíso
fenhor , e pagarlhe páreas ; mas pareceme que he rezao
não pafsar a diante fem dar conta donde iílo naceo. Con-
tado fica atrás que o capado Solimão Baxá quando veyo
pôr cerco ha fortaleza de Dio , de caminho mandou en-
forcar o Rey de Adem , e todos os íeus regedores , e lhe
tomou a cidade, e pôs nella hum capitão com muytos Ru-
mes , a que pôs mome de Rey de Adem , no qual tempo
Coge Mamude , mouro principal daquelle reyno , anda-
ua por fora com gente arrecadando a renda de certas for-

talezas que tinha por aquella terra : eíle fabendo que
cl Rey era morto , e a cidade em poder dos Rumes, re-

colhendo a Çy muyta gente que fugia delia , fe feiz íenhor
de toda a terra , e tentou muytos dias tornar a tomar a ci-

dade, mas vendo que era trabalho debalde, pois lhe f;iltaua

a força do mar , dctriminou , por íe íegurar , fazer pazes e
amizade cos Rumes , no que fe deu tao boa manha que
ie veyo a ver co feu capitão, epordifcurfo do tempo
forem láo amigos que fe tratauâo e conuerfauao , e aju-

darão
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<datião hum ao outro com fuás gentes quando lhe era ne-

ceíTario. Durando efta amizade focedeo leuantaremíe con-

tra o mouro algumas das íuas fortalezas , e negaremlhe
as rendas ; as quais nâo podendo clle íogeitar fe valeo

ào fauor do Rume para que foíTe com a íua armada (por-

que as íortalezas eftauao junto do mar) ajudallo quando
as elle foíTe cometer por terra , e que erm fatisfação de

feu trabalho de cinco fortalezas
,
que erão as leuantadas ,

lhe daria duas com todas as fuás rendas
,
quais elle efco-

IheíTe. Contente o Rume do partido, porque também efta-

ua para ir a Moca cidade das portas do eftreiro para den-

tro , fez preíies duas galés e três galeotas com boa gen*

te dos íeus Rumes , e deixando hum filho de Coge Ma-
niude , valente mancebo , com aprazimento de feu pay
por capitão e guarda da cidade , fe forao ambos , e com
muyto trabalho e difficuldade renderão as fortalezas , em
que o mouro ficou mortalmente ferido , mas não deixou

de entregar ao Rume as duas que Jhe prometera ; o qual

parecendolhe que o mouro não podia efcapar das feri-

das , e que morrendo em feu poder ficaria elle íenhor

de toda fua riqueza , mouido defta cubica lhe pidio que
fe foíTe curar a Adem , e ahy o efperaíTe até a íua vinda ,

o que o m.ouro aceitou ; e com cartas do Rume
,
para que

todos na cidade lhe obedeceílem , íe foy para ella , e o
Rume íe foy pollo ellreyto dentro , onde íe deteue muy-
tos dias. O mouro que todauia farou das feridas , vendo
boa ocaíião para vingar a morte do feu Rey e de hum
irmão feu que com elle fora morto , mandou feu filho ao
campo com muyta gente da fua, a que ajuntou muytos dos
Rumes, que pollos bons partidos e pagamentos que lhes

falia, todos qucriâo ir com elle , e aíTy ficarão na cidade
poucos Rumes e muytos mouros ; o mouro então, concer-

tado com alguns dos naturais da cidade , matou todos
os Rumes , e lhes tomou as molheres e os filhos íem dei-

xar viuos mais que íeííenta que erão bombardeiros, e

eíles metidos em ferros em huma maímorra
,
para íe fer-

«ir delles em alguma neceífidade fe fe lhe oífereceíle ; c

N z pro-
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prouendo bem a cidade fe recolheo na fortaleza dos Ru-
mes , em que fe fez forte com roda a gente efcolhida , co-

mo quem eípcraua ter guerra co Rey aufente , de que
auifou logo feu filho, e que lançaíle de fy todos os Rumes

,

porque ihe nao ordenaíTem alguma traição, o que elle

fez, e ficou com fó a fua gente: porem entendendo o mou-
ro que fabendo o Rume o que paíTaua , auia de ajuntar

tanto poder para o vir bufcar, que elle co que tinha

lhe não poderia refíftir, efcreueo por terra a Baçorá a mer-
cadores íeus conhecidos, dandolhe conta do eftado em
que eftaua , e pidindolhe com inílancia que com muyta
preíTa mandafiem recado diílo ao capitão d'Ormuz , e

de íua parte lhe pidiíTem algumas fuílas e gente que ti-

ueíTe comfigo para fua íegurança ; e que fe o gouernador
da índia lhe deíTe tal fauor e ajuda com que pudeíTe ía-

llentar a cidade , daria com ella obediência e páreas a el-

Rey de Portugal ,• no qual recado fe pôs tal diligencia

que em breue tempo chegou a Luiz falcão
,
que ainda era

capitão d'Ormuz , e por parecer dos que chamou a con-
felho mandou a Adem dom Payo de noronha fidalgo hon-
rado com três fuílas bem concertadas , e com boa gente,

e que ouueíTe falia do mouro , e affentaíTe com elle paz e

amizade no modo que dizia nas fuás cartas, e que de

qualquer a/Tento que fízefle mandaíTe logo auifo ha ín-

dia ao gouernador. Dom Payo com bom tempo chegou
em poucos dias a Adem , e fabendo primeiro a certeza de
todas eftas coufas , foy íurgir no porto com muitas ban-

deyras e falua de artilharia : o mouro com muito con-

tentamento o mandou vifitaraomar, e pidirlhe que qui-

feíTe logo defembarcar ; o que dom Payo fez acompanha-
do de vinte homens, deixando as fuílas a bom recado,

e achou ja o mouro na prava que o efperaua com mui-
ta gente , e o recebeo com todas as honras e feílas que
a necefiidade lhe enfinaua , e leuandoo comfigo lhe deu
conta de tudo o que pafiara cos Rumes; a que elle re-

fpondeo , que vinha aly para o feruir em tudo o que lhe

mandafi"e, fe com a verdade, que fe delle efperaua, aííentaíTe

paz



delRey Dom João o III. lOT

paz e amizade com el Rey de Portugal; a que o mouro
lhe tornou ,

que daquella ora liie entregaua a cidade e a

fortaleza , de que tomaíTe poíTe , e a liueíTe por Tua c co-

mo tal a defendeíTe , e que logo defpidiíTe huma das íuas

fuílas com recado ao gouernador ,
que mandalTe armada

'e gente quanta baftaíTe para fegurar aquella cidade
,
que

elle daly metia no íenhorio dei Rey de Portugal ; e logo

tomou a dom Payo polia mao , e lhe foy fazer entrega

da fortaleza , e lhe dííTe que para mayor fegurança e cer-i

teza íua queria mandar na fufta hum irmão feu com car-

tas ao gouernador, e que importaua m.uyto partirle logo,

O que parecendo bem a dom Payo ea todos os mais,

deipidio logo a fuíla , de que era capitão Diogo correa
,

com cartas para o gouernador , em que lhe daua conta

do que era paíTado , e de como ficaua em poííe da forta-

leza com muito gofto de toda a cidade , e que nella auia

trezentos tiros de metal grandes e pequenos
,
que erão

dos Rumes , e muitos almazens cheios de efpingardas^

poluora , munições, armas e petrechos de guerra de toda
a íorte , e duas cafas cheias de ricas mercadorias dos
Rumes

,
que o mouro dizia que guardaua para entregar

ao capitão que lá foíTe , e ifto m-eímo efcreueo o mou-
ro ao gouernador : neíla fuíla foy também o irmacy do
mouro com íeis criados fomente comíigo , que em pou-
cos dias chegou a Baçaim ao tempo que atrás fica dito.

Partida a fulla , o mouro meteo com. dom Payo na forta-

leza (de que eftaua de poíJe com íeíTenta Portuguefes )
duzentos' homens dos naturais da cidade, todos da gera-
ção do Rey e dos regedores que o capado enforcara, e lhe
pidio que os aceitaíTe em íua companhia , e eíliueííe certo
que pollo ódio que tinhão aos Rumes o auiao de ajudar
em tudo contra elles até perderem as. vidas, e o mefm.o
faria todo o pouo da cidade , e como íenhor delia pu-
íeíTe nella tudo a bom recado

, porque a ellc lhe impor-
taua ir em buíca de feu filho , de que tinha nouas que era
desbaratado no campo , e receaua que fofe por traição

dos Rumes que trazia coraíigo; e parante dom Payo man-
dou
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dou aos principais da cidade que em tudo o ajudaíTem >

e lhe obedeceíTem como a fua própria peííoa , e logo fe

partio com alguma gente
;
porem dom Payo, como com

todas eftas abaílanças fe nao fiaua do mouro , detriminou

leuar eíle negocio de maneyra que elle nem os íeus cor-

refi*em perigo , e como via a gente da cidade recolhida fe

hia eícbndidamcnte com alguns homens dormir nas fu-

ílas
,
que tinha metidas antrehumas rochas em parte que

não podião íer viftas de quaisquer vellas que vieíTem ao
porto , e aos mouros , que eftauao na fortaleza , dizia que
Lia roldar a cidade , e de madrugada íe tornaua para eíla.

O mouro
, que hia em bufca de íeu filho , o topou no ca-

minho
,
que vinha desbaratado e ferido em huma batalha

que ouuera cos mouros das fortalezas
,
que íe tornarão

a leuantar contra elle , e recolhendo a íy alguma gente

que o filho inda trazia , o mandou para a cidade com pre-

ceito que em tudo obedeceíTe a dom Payo , e elle paíTan*

jdo adiante em bufca dos inimigos , foy morto em outra

batalha que teue com elles. O filho chegando ha cidade,

o íahio dom Payo a receber com toda a gente , e ao ou-

tro dia todos os principais da cidade a íeu rogo o leuan-

tarão por Key até vir íeu pay , e lhe derâo obediência,

e dom Payo lhe entregou o mando todo , e gouerno da

cidade , com grande íatisfação de todo o pouo por verem

a verdade dos noílos , em que o rouo Rey proueo com
muyto cuitiado e prudência , e não lhe tardarão muyto
ôs nouas da morte de feu pay ; e logo após ella os Rumes
que andauão por fora ,

juntando a íy boa cantidade de

Arábios e Nobis debaixo do mando de hum Rume que

antrefy elegerão por capitão, forao cometer a cidade, cui-

dando poiella entrar por lhe parecer que não eílaria a

tão bom recado como eílaua , e pondo niflo toda a íua

força, em fim por peita que derão a hum Abexim lhes deu

huma noite entrada por hum paíTo de que eftaua em guar-»

da , com que na cidade fe aleuantarão grandes gritas , a

que acudindo el Rey com muyta gente , e dom Payo
,
que

então eftaua na fortaleza , com alguns Portugueíes que
efta-
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cftauão polias vigias , matarão todos os Rumes que erao

entrados, que paíTauao de duzentos, íem ficar hum lo

viuo , e o Abexim fugio para fora , em cujo lugar o Rey
pôs hum homem de confiança, e mandou matar quan-

tos Rumes auia na cidade, e as mulheres , e filhos , de que

nâo eícaparâo os bombardeyros que eftauao na malmor-

ra , e em todo pôs taô bom recado e vigia
,
que íe ouue

por feguro.

CAPITULO XXV.

O goíternvidor faz huma armada prejles para mandar nel-

la a Adem feu filho dum Aluaro ; a gente Je não quer

embarcar fem lhe pagarem j e o ynodo que Je tem para

fe embarcarem alguns Joldados , coyn que dom Aluaro Je

parte. O gouernador adoece de febres. Os Joldados lhe

entrão em ca\a com bandeyra tambor e pifara para lhe

jéilarem ; elle fe torna a Goa , onde lhe chega hum embat-^

xador do Inizhnaluco,

COm eftas nouas que o gouernador teue do que paf-

íara em Adem polia fuffa que dom Payo lhe manda-
ra, e po!lo embaixador mouro que nella viera, que lhe fby
cauía de lhe não pôr duuida, recebeo tanto contentamento,
que lhe foy hum grande aliuio para o feniimenio que ti-

nha de não poder focorrer has neceílidades dos foldados,

auendo por grande dita e honra fua ajuntar em íeu tempo
ao eílado da Índia aquella cidade tão celebre, e tão no-
meada por todas aquellas partes ; e ao embaixador fez a
honra e gafalhado que merecia por tal noua , e pollo pre-
ço de fua peíToa , entendendo que era irmão dei Rey mou-
ro que o mandara

,
pollo que mandou logo fazer preítes

huma boa armada de fuftas para mandar nella feu filho

dom Aluaro a tomar poíTe da cidade , e elle em tendo
leu recado ir em em peíToa a prouella e íeguralla com
baftante prefidio. Os íoldados vendo chegada ocafião de
os auerem miíler cobrarão animo , e dizião clsraments

que
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que fe não auiao de embarcar íeihe não pagaíTem , inda
que íoubeíTem perder por iílo as vidas ; de que fendo aui-

fado o gouernador fe vio metido em grandiíTimas anxias
,

pois que nem tinha dinheyro com que fatisfazer a íuas

queixas e necc/Iidades , nem era aquillo matéria de rigor ,

-ois tinháo por fy tanta rezão e juíliça ; e praticando fo-

re iílo cos principais fidalgos lhes pidio que pollo que
cumpria ao ícruiço dei Rey , e ha honra daquelle eftado

,

o quiieíTem ajudar com recolherem a fy a gente , e lhe da-

rem meias como pudeíTem , e com efte beneficio Iheaman-
íarem aquelle Ímpeto , e os períuadirem a lhe acudirem
naquelle negocio de tanta honra e proucjto Teu , c do
eílado , o que todos aceytarao de boa vontade ; e logo
começarão a dar mefas Manoel de foufa , dom Bernardo
de noronha, dom Jerónimo de meneies capitão da forta-

leza , Francifco da cunha , Vafco da cunha , dom Antó-
nio , e outros , com que toda a gente ficou acomodada ; e

paíTados alguns dias que parecia que os íoldados eílauão

iTjais quietos , cada hum deftes fidalgos fez cos da íua com-
panhia o que lhe fora encomendado

,
pondolhes diante a

muyta neceíHdade que o gouernador então tinha delles ,

e o pouco remédio que tinha para lhe pagar ; ao que elles

refponderão que bem entendiao aquella verdade , mas
que a gente não podia feruir nua e morta de fome ,

que

le bufcafíe remédio para íe lhes pagar alguma parte inda

que não foíTe todo
,
porque íem iíTo íe não auião de em-

barcar. O gouernador então por lhe não ficar nieyo que

não tentaíTe para eíFeituar efte negocio , fez cos fidalgos

que ajuntaíTem toda a gente no campo , onde Manoel de

loufa ,
que tinha muyto credito e autoridade cos folda-

dos , lhe fez huma larga pratica , em que lhe deu muytas

rezões em fauor do gouernador ; porem íorão fem prouei-

to
,
porque de todo fe rcfoluerao em não fe embarcarem

iem lhe fazerem algum pagamento
,
pollo qual cftes fi-

dalgos por acudirem a efta neceflidade , de fuás fazendas

começarão a dar a cinco e a féis pardaos a cada hum , fe-

gundo lhe vião a neceíTidade , tomando em lembrança O;

que
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íque a caJa hum dauao, com que difficultofamfnle íc pu-

derão ajuntar duzentos Iiomens , porque como não fc

lhes daua o que auiâo mifter , não o queriao receber ; e

como nifto ouue muyía detença mandou o gouernador

diante dom João de taide , e com elle Gomez da ílíua , e

António da veiga
,
que fe íizerâo preíles de tudo ha fua

cufta,com regimento quefe folTem direytos aAdem,eahy
cíperaíTem por dom Aluaro que fe ficaua aprecebendo , e

dahy a quinze dias partio com vinte e três fuílas o milhor

concertadas que pode fer , e por mandado do gouernador

forão também de Goa oito fuftas, e três nauios com man-
timento, em que também fe meterão alguns chatins com
drogas para venderem em Adem , e foy mais huma cara-

uella latina com anilharia e munições , e eftes nauios to-

dos para íe ajuntarem com dom Aluaro em C^acotorá , na

qual armada toda não irião mais que até trezentos homens
de peleja , e com dom Aluaro foy o mouro irmão dei Rey
de Adem, a que o gouernador deu boas peças , e foy tam-

bém hum filho dei Rey de Caxem que viera pidir ajuda ao
gouernsdor para deitar da fua cidade os Rumes

,
que nella

tinhão feito hum caílello , e o obrigauao a lhes pagar tri-

buto. O regimento que o gouernador deu a íeu filho foy

que fe fofle direyto a Adem , c fe meteííe na cidade , e a

proueííe e fortificaíTe quanto fofle necefiario , e ao Rey
ízeíTc muyta honra , e ao pouo tratafíe verdade e guar-

daíTe inteira juíliça , nem deixafle paflar fem caíligo qual-

quer deímandoj que os íeus fízeíTem na terra , e que en-

trando na cidade o auifaíTe de tudo o que lhe pareceíTc

importante , e defpois de aíTentar todas as íuas couías

mandafle ( podendo fer) hum capitão com cincoenta ou
feflenta homens a Caxem a desfazer o caílello dos Ru-
mes , e lançallos da cidade ; e afora eíles apontamentos
lhe deu outros , com que partio de Baçaim em Março
de I5'48: e em quanto o gouernador ifto ordenaua era im-
portunado de Luís falcão capitão de Dio por pagamento
para a gente , até lhe mandar dizer que por mais vigias

c diligencia que punha para os homens le lhe não irem, íc

Fart. IF. O lhe
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lhe forao cinco polia terra dentro , e receaua que , íé fof-*

Icm bem agafalhados dei Rey , fe lhe foflem todos; e tam-
bém lhe mandaífe alguns homens de confiança que o aju-

daíTem a vigiar
,
porque dos que tinha fe não fiaua; de que

o gouernador tomou tamanha paixão e fentimento, que
adoecco de humas febres tao rijas que de ninguém fe

dcixaua ver
,
porem imaginando a gente que eíla fua do-

ença era inuençao para lhes não dar copia de fy , e lhe pi«
direm remédio de fuás neceíUdades , fc ajuntarão hum dia

muitos íoldados , e poílos em ordenança com íua bandey-.
ra e tambor e pifaro le forao a caía do gouernador defpa-
rando muytas elpingardas , com tenção que í^iindo elle a
ver o que era lhe fazerem fuás petições. O gouernador ou-
uindo o tambor e as efpingardas, e fabendo o que era, pi-

dio muyto a Manoel de íoufa
,
que então acertou de eftar

com elle, que lhe foíTe tirar aquella afronta de cafa ; o-

qual faindo a elles co barrete na mão, e com aquella cor-
l£fia e brandura de palauras, que a fua prudência e dilcri-

ção em tal tempo lhe infinauão (que he termo com que fe

abrandão e amanfaó os peitos furiofos
,
que com afpere-

rezas e rigores mais fe acendem) lhes pidio muyto que
fe quifeífem recolher

, porque o gouernador não eílaua em
eftado para ouuir nem fallar a ninguém , e de tal maney-
ra fe ouue com elles que fe tornarão pacificamente. O go-
uernador comtudo íentido aífaz de tamanho atreuimen-
to, mandou hum homem de fua caía que fofle ver, e conhe-
ceíTe bem os que trouxerão a bandeyra, e o tambor e o pi-

faro, e daly ordenou cento e cincoenta homens quemandou
a Dio com dinhcyro para íerem la pagos elles e os que ella-

uão na fortaleza , com que forão de boa vontade. E ven-

do o gouernador que por fe ir ja chegando o inuerno lhe

era neceífario recolheríe a Goa , e que para ter pazes com
Cambaya não via caminho , defconfiado ja de as poder
ter, lhe mandou de nouo pregoar guerra em Baçaim e

Chaul pollo lingoa da terra ;e querendoíTe embarcar teue

noticia do que tocara o tambor quando os foldados forao

a fua eafa , e lhe mandou coriar a mão direyta com pre-
gão
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gão de tredro , e aluorotador da gente contra o feruiço

<ie Deos e dei Rey noíío fenhor, e os do pifaro e da ban-

deyra mandou Icuar preíos a Goa para lá fazer juíliça

delles ; porem ellcs fugirão no caminho, ou por fua in-

duftria , ou por lhes darem azo para iíío , e elle cliegou á

Goa com pouca gente ja em Abril na fomana da Palcoa ,

ainda mal tratado das íuas febres , efe apoíentou n'umas

caías í-óra da cidade , com detriminaçaõ de naó entrar

nella fenâo defpois de fer vindo feu filho domAluaro;
porem foylhe neceíTario irfe para as fuás cafas receber hum
embaixador do Inizimaluco que viera em companhia de

Duarte barbudo
,
que elle Ia mandara a concertar algumas

xroufas contra o Idalcão , e mandandoo trazer por dom
Diogo dalmeyda capitão da cidade com muyta gente de
cauallo , o recebeo com muyto aparato , e quando chegou
ao eftrado , em que eile eílaua , fe leuantou hum pouco dâ

cadeyra , e o fez aíTentar cm huma raza , e deípois de pra-

ticarem hum pequeno efpaço com elle, e lhe receber

lium prefente
,
que lhe trazia , o deípidio, e foy leuado ao

feu apofento com a mefma companhia com que viera,

CAPITULO XXVI.

O Rey Rume torna [obre a cidade de Adem ; dom Payo cos

/eus fe fae delia fecretamente. Os Rumes entrao a ci*

dado for traição. Dom João ríe taide chega ao porto de

Adem , as galés dos Rumes o "cao demandar , e por hum
dejajíre perde as duas fujias , de que fe falua alguma,

da gente,

CHegando as nouas do que paííara em Adem ao ca-

pitão dos Rumes, que era ido a Moca, como atrás fi-

ca dito , ajuntou logo três galés , três galeotas , e coatro

fuftas, mal repairadas, e com pouca gente fe foy demandar
t) porto de Adem , com cuja viíla na cidade ouue grande
aluoroço e reuolta , e ei Rey fe foy a dom Payo

,
que eíta-

«ja na fortaleza , e lhe di/Te que recolheííe pêra ^y os du-

O 2 zen-
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zentos homens que feu pay lhe entregara , com qíie pcH
dia eílar tão íeguro como cos meímos Portuguefes ,

pollo
grande ódio que tinhao aos Rumes , e que elle tomaua
lobre íy a guarda da cidade com a íua gente, porque ti-

nha fabido que os Rumes erao tão poucos que não auião
de oufar de fair em terra , nem menos do már podião
tater a cidade

, porque não traziao nauios que pudeíTem
eíperar longa balaria ; dom Payo com tudo , inda que via
a cidade bem prouida e vigiada , não acaba de fe quietar,
nem de íe fiar de todo daquella gente , e íucedendo pi-

dirlhe o Rey alguns Portuguefes para acompanharem os
feus nos pafíos perigofos , de que eftaria mais feguro es-

tando os noíTos com elles , entrou tamanha defconfian-
ça nelle e em todos os feus

,
que foy detriminado por

coníelho de todos, que não era íifo fiaremíe dos mouros,
que cm fim erão inimigos , e os tinhão aly tomados cada-
Uez que quiíeíTem ou darlhe a morte , ou entregallos aos
Rumes ; e na primeyra noire que virão efcura , e apro-
pofitada para cila fua detriminação , quando tudo eftaua

quieto e íoíTegado, íe íahio dom Payo com todos os Por-
tuguefes com íuas armas , dizendo na fortaleza que hião
correras vigias , e dando recado huns aos outros fe em-
barcarão todos , tirando hum íó por nome João aluarez ,

que eílaua longe em huma vigia , e fe forão ao longo da
cofia até os ilheos de Caniquirim trinta legoas de Adem ,

para ahy efperarera a fuíla que dom Payo mandara ha ín-

dia. Ao outro dia polia menham íabendo o Rey que os

noííos erão idos , ficou muyto fentido e fobreíTaltado por
não faber a rezão , e fazendo vir ante íy o João aluarez,

que foube que ficara fó na vigia , fe lhe queixou com muy-
tas palauras de feus companheyros , que elle quis delcul-

par com rezòes fundadas em feruiço e mor íeguranqa do
mefmo Rey , porem elle mal fatisfeito delias entrou com
toda a gente em grande receyo de perder a cidade por
lhe faltar o fauor dos Portuguefes, e tanto cafo fez daquel-

le íó que lhe ficou , que lhe entregou a defeníao da forta-

leza ,
que ellc aceyiou com muyto animo > e proueo de

tudo
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tudo o neceíTario, com quanto ílntio muyto ver tanto

defmayo e defconfiança em toda a cidade polia falta dos
noíTos , o que nos Rumes pôs tanto animo , tendo nouas

da fua ida, que logo fe chegarão mais para a cidade ,

com muyta efperança de a tomarem , fazendolhe alguns

tiros , e cometendoa de noite algumas vezes ; mas acha-

rão lempre tudo a tam bom recado que a cabo de vinte

dias que eílauão nefte trabalho íem proueyto, nem eíperan-

ça do que pertendião , eílando ja para fe tornarem , tiue-

rão dentro na cidade intelligencia com que por peyta lhe

moílrou hum lugar por onde podiao entrar, que por íer

muyto efcuío fe defcuidarao de lhe pôr vigia ; pollo qual
entrando huma noite fem ferem fentidos com muytas gri-

tas , defparando muytas efpingardas , e dando a morte a
quantos achauão, meterão a cidade em tamanho aluoroço
e defaiino

,
que não auia quem entendeíTe em mais que em

buícar remédio de íaluação, O Rey entendendo que os
Rumes eraó entrados , e tendo por fem duuida que lhe

fora feira traição , e que os inimigos a elle principalmen-
te bufcariaô , correo ha fortaleza e leuou comligo o Por-
tuguês , e os que com elleeftauao, ao pé da ferra, on-
de poílo em faluo fe foy para elle muyta gente que
fugia da cidade, de que os Rumes ficarão ícnhores , e
je fizerão nella fortes quando entenderão que lhe com-
pria , pois linhaó o inimigo ha porta. Dom João de
taide que partira de Baçaim diante de dom Aluaro

,

fendo ja perto de Adem topou com huma náo de Ale-
ca que vinha do eftreyto , a qual auendo vifta àas fu-

ílas arribou fugindo para o porto de Adem feguida fem-
pre dos noíTos , onde foi íurgir ja de noite; os noílbs co-
nhecendo o porto , e parecendoihe que a náo fe fora aly
meter debaixo do emparo dei Rey, cuidando que a cida-
de eftaua por nós lhe naò quiferao fazer mal. Dom João
entaõ mandou António da veiga

,
que foíle a remo ao

longo da praya a faber nouas das fuílas de dom Payo ,

c do que lá paflaua
, que paíTando junto da náo lhe tira-

rão delia muytos tiros , e leuantaraõ grandes gritas , o
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que tamberrt fízerao dos muros da cidade , tm que auía

fós féis dias que os Rumes erao entrados ; co qual recado
de António da veyga , parecendo a todos que a cidade
eílaua leuantada íe fairão para o már , e íurgiraõ com boa
vigia até íermenham. Os da náo dando auifo na terra

das três fuftas que lhe derao caça , e que eftauaô furtas aô
már, cuidando os Rumes que era6 as de dom Payo íize-

raô aquella noyte preíles duas galés e três galcotas , e a

remo íe íairaõ ao mar : os noílbs, que fendo ja dia claro

virão vir os cinco nauios a remo , íe forao também a re-

mo afaftando delles com muyta venragem no remar ,
pole-

io que vendo dom João que cada vez que cumpriíle íe

podia afaílar delles íem perigo, íe chegou a huma das

gales e a rodeou toda por popa , o que também íizerao

as outras fuílas com muytas eípingardadas de parte a

parte , de que huma acertou deferir hum homem na fu-

ftj de Gomez da íilua
,

que indoíTe encoílar no toldo

não fe aduertio de hum murrao que leuaua aceío no bra-

ço , que tocando em poluora
,
que eílaua derramada de ca-

marás que enchiaó, foy dar o fogo era outra que eílaua em
baixo no payol

,
que leuantou no ar o toldo com três

Porruguefes e alguns dos remeyros queymados , com que
a fuíla ficou deíaparelhada , ao que logo remou huma ga-

lé com grande preíTa para a tomar, porem acudindolhe

António da veiga que eílaua perto , e partindo com ella

da fua chufma , fé começarão a íair para o mar , mas co-

mo ambas as fuílas hiaô mal efquipadas, as galés as co-

meçarão a entrar de maneira
,
que vendo ellas que indo

para o mar na6 podiao efcaparlhe fe íizerao na volta da
terra, feguidas íempre das galés até vararem nos penedos,

onde os que puderaõ fugirão polia terra dentro, e outros

que naô puderao
,
por eftarem queimados, íe lançarão a

nado bufcando a vida onde tiuerao a morre mais certa,

porque fendo tomados das galés foraõ todos mortos, e

outros que tomarão na terra com tudo o que acharão

nas fuílas (que nos penedos fe íizerao em pedaços) leua-

raó para a cidade com grandes feílas , e pollos muros pu-
ie-
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ferao OS corpos mortos e alguns dos viuos eípetadcs em
páos , e alguns bem defpoítos venderão em leilão que fo-

raõ por muyto preço ,
principalmente hum mancebo fem

barba , que por mayor preço que todos foy ter a poder de

hum capitão. Os que efcaparaõ na terra foraó ter co Rey
de Adem , a quem deraõ conta de íua deíuentura , e da

armada que o gouernador lhe mandaua
,
que com quanto

eftaua queixofo de dom Payo por íer caufa de lua perdi-

ção , naó deixou de os recolher e fazerlhe todo v gaía-

ihado e bom tratamento que pode.

CAPITULO XXVII.

Dom Aluaro chega has ilhas de Caniqurrim, cíde acha dctn

Payo , e o que com elle fajfa. Dom '^oaõ de taule xny aly

ter com elle ; o tio do Rey mouro de Adem com licertcá

de dom Aluaro vay a terra em duas juftas em bujca clo$

Portuguefes
,
que jorao polia terra dentro. Dom Aluaro

vay a Caxem , e o que ahy lhe jucede. Vayje para a In^

dia ; chega a Goa , e após elle dom '^oaõ de taide,

ENtrando dom Aluaro com bom tempo na coíla de
Adem , foy correndo por ella aié es ilheos de Cani-

quirim , onde achou dom Payo
,
que dizem que lhe difíe ,

que ao porto de Adem chegara huma tao grcíía ar-

mada de Rumes
, que pufera a cidade em grande efpan-

to e aluoroço , e huns mercadores feus amigos o auifa-

raõ que fe pufefle em cobro ,
porque a gente da cidade

detriminaua entregallo aos inimigos
,
por onde lhe fora

forçado bufcar modo com que fe pôs em faluo com to-

dos os Portugueíes , tirando hum fomente que ficara por
fua vontade, com que na gente da armada começou de
entrar algum receyo , e dizer que naô deuiaõ de citar aly

arrifcados aos Rumes virem ter com elles ; porem dom
Aluaro, porque dom Payo lhe naó foube dar rouas de
dom. Joaó de taide , de que naÕ ouuera vifta , íe quis de-

ter alguns dias eípcrando por elle , ao que a gente da ar-

mada
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mada lhe tornou a replicar
,
preíentandolhe muytos in-

conuenientes que auia para eíperar aly mais,- com que
dom Aluaro, por fe naô ir fem ter nouas de dom Joaô, or-

denou mandar hum catur até a viita de Adem a ver íe

podia ter algumas ; que eílando para partir apareceo dom
Joaô ao mar , e contou a dom Aluaro que em Adem eft^-

uaô dez ou onze vellas de remo com três das quais, que
crad galés , andara elle has efpingardadas , e le nao ouue-
ra de íiír do porto, fe lhe nao acontecera o defaftre das

fuftas que íe perderão , de que os homens que foraó polia

terra dentro naô íabia fe eraô viuop, fe mortos. O mouro
tio do Key que entaô era de Adem

,
que hia com dom

Aluaro embaraçado com a variedade das nouas
,
que da-

uaô dom Payo e dom João da armada dos Rumes, pidio

a dom Aluaro que o mandaíle pôr em terra no lugar on-
de as fuftas fe perderão , e que elle lhe traria recado do
que era feito dos Portuguefes, fe os achafie; o que afirmou
com tantos juramentos ao feu modo

,
que dom Aluaro

detriminou de o mandar ha ventura de tornar ou naô , e

dom Joaô de taide o quis leuar cm huma fufta grande
,
pa-

ra que íe paíTou , e em fua companhia Fero de taide, de
alcunha inferno , em huma fuftinha pequena ;edom Al-
uaro lhe deu por ordem que íe o mouro naô tornaíTe den-
tro de vinte dias o foíTe bufcar a elle a Caxem

,
que lá o

acharia
,
porque em coníeiho foy aíTentado que em quan-

to dom Joaô hia co mouro, dom Aluaro fe foíls a Ca-
xem desfazer o caftello que os Rumes ahy tinhaô feito;

e logo após dom Joaô fe partio elle para Caxem com
trinta e duas fuftas , em que ieuaua o filho do Rey da ter-

ra, que de Baçaim leuara comíigo. Dom Joaô de taide,

ponde o mouro em terra , que com nouos juramentos lhe

afirmou que fendo os Portuguefes viuos antes de doze
dias lhos traria , e fe foííem mortos dentro no meímo
tempo lhe mandaria recado , fe deixou andar ao longo
da cofta fazendo fumos de dia , c fogo de noite , fem auer

quem da terra íe foíTe para elle. O mouro chegando ha
ferra , onde eftaua o Rey íeu íobrinho , lhe dobrou a dor
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é o fentimento da perda da fua cidade com as nouas que

lhe deu de bom focorro que lhe leuaua , e defpois de fa-

zerem antre ly íuas lamentações , lhe diíTe o tio, que elle

;íe auia de tornar logo , e leuar todos os Portugueíes que

aly eílauáo
, porque afíy o prometera , e ficauão duas fu-

ftas eíperando porelles; de que o Rev tomou nouo fen-

timento, e pidio muyto aos Portugueíes que o não qui-

feflem defemparar , fazendolhes groíTos partidos , e gran-

des ventagens ; porem elles íe lhe efcufarao com não te-

rem licença para iflb ; então o Rey fazendo mercê a todos

os que tinha comílgo , que erão trinta Portuguefes , afora

alguns marinheyros , e principalmente ao João aluarez
,

que íempre o acompanhara , os entregou a íeu tio
,
que

os leuou has fuftas , e entregandoos a dom João , a que
pidio diíío hum afllnado, pois cumprira o que promete-

ra e jurara , íe tornou pela terra dentro, e as fuílas fe

forão a Cuxem , onde ja não acharão dom Aluaro que era

ido para a índia
, para onde ellas tambern fe partirão , e

de caminho toparão hum parao Malauar que hia para o
ieftreyto carregado de pimenta , tao bem concertado que

•fe defendeo das fuílas íem o poderem entrar , até que íe

apartarão ficando alguns dos nofíos feridos, e íe forão

cada hum íeu caminho. Dom Aluaro chegado a Caxem
foy no mar viíltado dei Rey em peíiba com hum bom
preíente de refreíco , e lhe pidio muyto que o quiíeífe li-

urar da afronta que lhe tinhão feira os Rumes , íó polia

•amizade que elle tinha cos Portugueíes , e pollos íeruiqos

que rinha feito aos gouernadores da índia , e que o caílel-

\o feria muyto fácil de desfazer , porque era em íy muyto
•fraco, e não tinha mais guarnição que fetenta Fartaquis

de foldo , com hum capitão Rume ; a que dom Aluaro
refpondeo que logo feria feruido

,
porque feu pay o não

mandara aly a outra couía , e delembarcando com toda a

gente, defpois de dar viíla ao caílello , mandou fazer

eílancias em que pós berços e falcões íomente
,
porque

inda não erão chegados de Goa os nauios que trazião a

^artilharia mais groíTa, com que fazia pouco dano ao ca-

, Fart. IK P íleU
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ílello ; porem chegando a carauella , cinco dias defport
de citarem nefte trabalho, deícmbarcarão deus camcU
Jos , com que derrubando alguma parte do caftello pu-
íerão os mouros huma bandeyra branca, e por huma
molher mandarão dizer a dom Aluaro, que fe os deixaíTe

ir com fuás molheres , fato , e armas, lhe entregariao o
•caítelio ; ao que el Rey , que eftaua prefente , aíTaz ale-

gre com tal recado , diíTc a dom Aluaro
,
que lhe parecia

bom coníelho nâo arrifcar a gente , pois íem perigo fe

acabaua o que fe perrcndia ; e praricandoííe na matéria ,

alguns mancebos orgulhofos , ou quiçá cubicofos de to-

jivar os mouros por elcrauos , diíTerao a dom Aluaro , que
tal nao confentiíle

,
porque lhes feria atribuído a fraqueza

não caíligarem a fobcrba daquelles inimigos , e com a
morte de todos vingarem a afronta que linhâo feito a
el Rey, que era a rezão porque aly erão vindos; e hum
fidalgo pidio a dom Aluaro a molher ,que trouxera o re-

cado
,
por cariua

,
que lhe elle deu ; de que el Rey fe mo-

ftrou aílaz trifte , e querendo ainda tratar do que antes

aconfelhara, lhe forão muytos ha mão com tantas inftc^n-

cias a dom Aluaro, que mandou bater o caftello até íe fa-

zer nelle huma larga entrada , a que os mouros acudirão
com outro recado

,
pidindo a dom Aluaro que os deixaíle

ir com íuas molheres e filhos fomente íem outra coufa
algurna ; o que lhe elle concedia por lho el Rey pidir

niuyto , defejofo de euirar o perigo da gente ; porem os

mancebos com nouas inftancias o eftrouaraó, e o que trou-

xe efte recado foi também catiuo como o fora a molher,
c o foy também outro que após efte trouxe terceyro re-

cado , com que os mouros , conuertida a fumiílaô e hu-
mildade em furor e rayua , começarão a tirar muyras eí-

pingardadas com que fizeraô muyto dano aos noíTos , e
dom Aluaro com muytas efcadas que mandou trazer da
carauella cometeo o caftello ha efcalla vifta, em que achou
taÒ dur.í refiftencia

, que mais de vinte dos inimigos fora6

aly mortos antes que pudeflem entrar com elles , mas deÇ'

pois de ferera eutrados foraó lodos metidos ha efpada
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fem ficar ninjiuni vmo
,
porque nao ouue antre elles hum

íó que procuraííe nem aceitaíTe a vida
,
por terem ja to-

dos morras as molheres e os filhos , detriminando cntre-

garemfe também elJes ha morte , de que tomarão larga

vingança com a darem a mais de corenta dos noíTbs , e

ferirem mais de oitenta , fuceíTo quafi ordinário dos que

na guerra por cubica ou de intereííe ou de vam gloria

querem antes huma peleja duuidofa
,
que huma íçgura vi-

toria , entregandoíTelhe íeus inimigos , em que por ventu-

ra não he menos honra que a que fe alcança por força

d'armas ha cufta de muyto íangue. Dom Aluaro mandou
logo eíles feridos a Goa por terem aly pouco remédio
de cura , de que lá morrerão também muyios , e fazendo

enterrar os mortos, entregou o caílello ao Rey ,
que tam-

bém foy ferido de hum tiro perdido deefpingarda , e lhe

deu algumas peças de artilharia que Ihepidio , e muytaá
muniçces para ellas

,
porque detriminaua fazer aly huma

fortaleza em que íe apoíTentaíle , com que fe difpidirão

ambos , mandando ei Rey a dom Aluaro hum prefente de

peças ricas ; o qual deípidio a carauella latina , de que
era capitão André daguiar para ir inuernar a Ormuz , e

no verão íe ir a Indiâ ; elle fe fez ha vella, e com bom
tempo chegou a Goa a coatro dias de Mayo , onde em
Pangim achou recado de feu pay que fe detiueííe ahy até

a cidade lhe ter preftes o recebimento que lhe prcparaua,

no qual tempo chegarão ahy também dom João de taide,

e Pêro de taide.

Pi CA-
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CAPITULO XXVIII.

Dom Aluaro entra na cidade com aparato ; o gouernador
enipeora da Jua infermidade. Chegão a Goa dous nauios

:. do reyno, fmm primeyro que outro ; o gouernador tem pro-
' uísões delRey de outros três ânuos de gouernança com

titulo de vífo Rey , e dahy a poucos dias morre.

EStando em Goa ja tudo aparelhado para o recibimeir
ro de dom Aluaro

,
partio elle de Pangim com as fu-

ftas todas embandeyradas , c enramadas , e a gente. toda.

com íuas armas deíparando muyras efpingardas , e as fa-

ftas fua artilharia , e chegando ao caez lhe fez a fortale-

za huma grande falua, e na porta da cidade o receberão os.

vereadores com fuás varas nas mãos e a bandeyra da ci-;

dade
, e acompanhados de muytos fidalgos o tomarão an-

tre íy , e com muytas feflas e inuençóes, e a bandeyra real

diante, que era a mefma do gouernador, o leuarâo por
ruas enramadas e paramentadas com panos de feda até a.

mifericordia , e dahy a S. Francifco , e por derradeyro ha
Sé como era cuítume antigo , donde o recolherão para

caía de íeu pay , que linha as fuás janellas todas alcatifa-

das , e as bandeyras das fuás vitorias poftas por ellas , e
lhe linha aparelhadas varias inuenções de feílas e paíTa-

tempos ; e de toda a gente que acompanhaua dom Alua-

ro ninguém fubio acima ao gouernador fenâo a da armada,
que Os recebeo na fua fala com muytas honras; e gafalha-

dos, e 2 íeu filho lançou a benção, com que defpedidos de
toda a gente íé recolherão ambos para dentro ; e ao do-

mingo Teguinte ouue touros , canas , e outras feftas
,
que

o gouernador dizião que ordenara por diíHmuIar o Wn'
timento que liucra da perda de Adem , e por não ter re-

zão de fazer fobre iíTo as diligencias deuidas e obrigató-

rias , e o que lambem tinha de feu íilho não deixar íair oS

jnouros do caítello de Caxcm, e o tomar íem perda de tan-

tos e tão bons foldndos , e de catiuar os menfageyros >

que he coufa conira o direito comum das gentes ,
por-

.' '\ - que
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que ja tinha informação de quanto íe praguejaua dillo por

toda a cidade ; o qual delgoílo , como o encerraua todo

em íi o penetrou de maneyra que lhe acrecentou o mal de

fua infirmidade , com que cada vez íe foi achando pior , e

ainda que algumas vezes parecia que tomaua mais alen-

to , logo tornaua a deícair j e eftando neíle eílado aos vin-

te e dous dias de mayo chegou ha barra de Coa hum na-

uio do reyno , de que era capitão Belchior de íá , que de

noite íe foy ao gouernador , e lhe deu por nouas que por
Lourenço pirez de tauora

,
que chegara a eíle reyno pri-

mcyro que as outras náos da fua armada , Icubera el Rey
da vitoria de Dio , de que recebera muyto contentamen-

to , e por ella mandara dar muytas graças a Deos pubri-

camente , em que íe tratara muyto de feus louuorcs ; e

que lhe mandaua outros três annos de gouernança da ín-

dia com titulo de vifo Rey , e huma groíTa mercê para

íeus gaftos ; e a dom Aluaro feu íilho dobrado ordenado
de capitão mór do mar : e que por íer informado que em
Dio morrera muyta gente, deípidira logo íete nauios em
duas capitanias , dos três

,
que partirão primeyro na entra-

da de Dezembro , vinha por capitão mór Martim correa

da filua , e dos outros dous erão capitaens elle, e Antó-
nio pereyra , e no fira do m.efmo mes íicaua para partir

Francifco barreto por capitão mór, de outros coatro na-
uios com Aluaro de mendoça , Pêro de mizquita , e dom
Eitor aranha por capitães dos outros três ; nos quais fe-

te nauios vinhao bem oito centos homens , e nas náos da
carga auião de ir muytos mais. Eílas nouas ,

que cauíarão
no gouernador grande aluoroçoe contentamento , comru-
do não fizerão mais aballo nelle que aleuantar as maons
ao ceo e dar muytas graças a Deos por tamanhas mercês ,

porque eílaua ja em eílado que naõ pode fair fora dar
viíla de fy a muyta gente de cauallo e de pé ,

que efpalhan-
doííe logo a noua polia cidade acudio a fua caía com
muyta feíla darlhe os parabéns da mercê noua que lhe
el Rey fazia , com que em toda aquella noite não ceíTa-

lão em fuás cafas trombetas, ataballes , charamellaf? , ç
^

.
iruy-
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muyros géneros de demonílraçoes de alegria; e aos vin-

te e oiro do niefmo mes de Alayo chegou Martim correa
fobre a barra com tanto tempo

, que não podendo (ur-

gir, íe foy meter em Angediua, de que tendo nouas o go-
uernador mandou após eJle duas fuftas, que também com
a força do tempo não puderão fair polia barra , mas acer-

tando a vir de fora Iiuma fufta que íe meteo em Ange-
diua , tanto que o tempo abrandou íe meteo nella Mar-
tim correa com alguns doentes que trazia , e chegando a

Goa leuou ao gouernador o faço das vias , e a patente

de vifo Rey , e das outras mercês que el Rey lhe fazia , e

huma carta fua, em que com palauras de muyta honra lhe

agardecia os feruiços que lhe tinha feito, e particularmen-

te o da vitoria de Dio , e por todos lhe prometia nouas
mercês afora as que atrás ficão ditas: o gouernador que
ainda que não eftaua já em ellado para poder lograr , nem
para fe aluoroçar co nouo titulo e dignidade , com tudo
não perdia o cuidado das coufas aqueella o obrigaua ,

e não podendo a fraqueza das torças corporais fuprir ao
pcfo dos continuos penfamentos e im.iginaç6es , em que o
metião negócios importantes , a que não podia acudir,

foy iíto caufa de fe lhe acrefcentar tanto o mal da iníír-

midade , que o primeyro dia de Junho feguinte ha meya
noite fez hum termo em que perdeo a falia de todo

,
po-

rem tornandoa a cobrar logo em amanhecendo fe com-
feíTou e tomou o SantilUmo Sacramento, e lia tarde a vn-

éão da mão do Bifpo , e logo após iílo deípois de falar

com feu filho dom Aluaro em fegredo algum eípaço, í^

defpidio de muytos fidalgos que eftauão com çlle , e a

alguns pidio perdão de queixas que delles fizera a el Rey,
e mandou a íeu confeíTor que por elle o pidiííe a outros

fidalgos, que eílauao aufentes , de alguns agrauos que lhes

fizera ; e a feu filho entregou hum cofre cheyo de papeis ,

Com que defpejado de tudo ficou fô co padre meftre Fran-

ciíco da companhia , e dous religiofos de fao Francifco ,

com quem efteue até féis dias de Junho era que falleceo,

auendo catorze dias que era feito vifo Rey da índia. Foi
logo
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logo vefl'n3o no habito de hô Francifco debaixo do man-

to branco da ordem de noíTo Senhor JESU Chrifto, de que

era comendador , com as infignias de cauallaria , e com
grande tempeílade de chuuas foj leuado ao conuento de

faô Francilco pollos fidalgos em hum eíquife com toa-

lhas metidas por baixo delle , acompanhado do cabido

da Sé , e de muytos religiofos com muytas tochas acêfas,

e foy enterrado na capella mór ha parte do Euangelho ,

a que íe acharão prefentes quantos fidalgos auia em Goa ,

€ tanta multidão de pouo
,
que não cabia na Igreja nem

nas ruas , enxergandoíTe em todos moítras de grande dor

c feniin:iento por aquella perda.

CAPITULO XXIX.

Abremje âuas fucefsÕes ; na fegunda fe acha por gouerfia'

dor Garcia de fd \ e o que ordena togo no começo da jua

gouernança ; vemlhe embaixador do Idãlcaõ a júdirlhe

paZj € o que com elle fobre ijjo pcijja»

A Gabadas as cirimonias do enterramento do vlío-

Rey dom João de caftro , logo o doutor Francif-

co tofcano chançarel mór , antes que os fidalgos e a mai«

gente fe faiíTem da Igreja de fao Francifco onde eílauão

juntos , fubido nos degráos do altar mór tirou as vias das

fuceísóes que erão cinco, e Ico huma prouifao de fua

Alteza em que mandaua que fe não víaífe das três fucef-

sõcs- que eílauão na índia , e lhe foílem trazidas aíTy cer-

radas como eíhuão , e fe víafle das cinco que então man-
daua por Martim corrca da filua ; e logo o fecretario

Cofmo anes com as cirimonias cuftumadas abrio a pri-

meyra fuceífaô , em que íe achou dom João mazcarcnhas ,

que por fer ja embarcado para o reyno , abrio a íegunda ,

em que fe achou Garcia de fá que eílaua preíente , a que
todos os fidalgos dcrão logo os parabéns , e a obediên-
cia , eo capitão da cidade lhe tomou a menagem, eo
chanjarel mór lhe deu o cuftumado juramento

,
que o fe-

cre-
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crerario foy efcreuendo aíTy como íe lhe hia dando , t

•em que elle aílínou com alguns fidalgos , e íe recolheo

para fua caíi
,
que era fora da cidade , acompanhado de

toda a gente. Dahy a três dias recolhendoíTe para dentro

da cidade deu larga mefa a quantos a querião aceitar del-

Je , a que acudio muyta gente , e foy grande remédio
para as neceílidades que os í^oldados padecião ; deu gran-

de expediente a defpachos retardados , e por dar exem-
plo aos outros defpachadores , daua audiência a todas as

peíToas a todas as oras; elle tomaua as pitiçoes de todos

os negócios de fazenda e de juíliça , e cada hum delles

defpachaua com as peíToas veríadas nelle , mas com aquel-

las de que entendia que lhe fallarião mais verdade , o que
fazia com tanta breuidade que nunca lhe ficaua pitiçao

de hum dia para o outro , nem lhe pidiao couía jufta que

negaííe , íe com direyto a podia fazer; e ainda que efta-

ua então o eílado cm grande falta de dinheyro, porque por

caufa das guerras nem os portos nem as alfandegas acu-

dião com rendas , nem auia faca para nenhuma parte, e

a cidade eílaua chêa de mercadorias , fem aucr venda pa-

ra ellas , o gouernador teue meyo com que fez hum pa-

gamento ha gente , que foy grande aliuio para o geral

aperto e neceííldade em que todos eílauão ,
principalmen-

te os que aquelle anno tinhão ido do reyno. Após iílo em
que auia miíler mais prefTa acrecentou logo o numero
dos deíembargidores na mefa da rolaçaô para deípacha-

rem grande cantidade defeitos atrafados e ja concruíos ,

que de muytos dias eílauão em poder dos efcriuães íem

terem deípacho da rolação, o que elles nzerão com muyto
cuidado. Deu o cargo de ouuidor geral ao licenciado An-
tónio de barbudo , e o tirou a Baftião lopez lobato , a

quem o tinha dado o gouernador dom Joaó de caftro , e

lhe mandou que cada quinze dias com todos os oíficiais

da juíliç.i fizeíTe no tronco audiência aos preíos , com
.que em íeus negócios fe lhes deu bom expediente ; e por

elle íer algum tanto pejado , e eftas occupaçôes dos deí-

pachos dos homens lhe leuauao todo o tempo, fem lhe

iicar
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ficar lugar para entender em outra coufa , encomendou
as da ribeyra e dos almazens a hum criado leu , ho-

mem honrado e de muyia confiança, que cada dia llie

hia dar rezão de tudo o que paíTaiia ,
principalmente do

cfprital, de que tinha particular cuidado. Mandou desfazer

quantos nauios velhos auia na ribeyra
,
que nao podiãp ter

concerto , e guardar a madeyra para a fundição da arti-

lharia , de que auia muyto tempo que fe nao trataua , e

auia então muytas peças quebradas que ja nao podiao

k^ruir, e mandou fazer grande copia de elpingardas to-

das por huma forma , e iguais na camará
,
para que orde-

nou huma cafa particular em que eftiueíTem. Chegando
ao Idalcão as nouas da morte do viío Rey dom Joaõ de

caílro , nao moftrou muyto fentimento por elia
,
por quão

mal íe auieraò fempre ambos
,
porque os termos que dom

Joaõ ufaua com elle foraó íempre fecos , e de mais iíen-

ção que brandura
,
por onde nunca pode auer antre el-

les amizade, nem concerto algum de paz ; e íabendo que

era feito gouernador Garcia de fá , homem antigo na

índia, e bem pratico nas couías delia, de que elle tinha

conhecimento , lhe mandou logo por embaixador hum
mouro granadio chamado Suzaga

,
por quem lhe mandou

dar os parabéns da gouernança , e dizerlhe que recebera

com iíTo muyto contentamento ,
porque efperaua ter nel-

Ic milhor vizinho do que tluera no gouernador paliado,

e que folgaria muyto de ter com elle paz e amizade ver-

dadeyra , como liuera cos gouernadores paliados : a que

o gouernador deípois de lhe dar as graças da vifitaçaô ref-

pondeo
,
que folgaria de ter com elle a paz e amizade que

dizia
, porem que diíTo le nao podia tratar até lhe man-

dar o embaixador Galuao viegas, que lá tinha reteudo con-

tra toda a juftiça e direyto
,
pois os embaixadores cuftu-

mão íer liures e priuilegiados para nao merecerem , nem
receberem" pena por coufa que facão ou digáo por obe-

decerem a quem os manda. O embaixador do Idalcaõ
,
que

para tudo trazia largos poderes , de que moftrou a cha-

pa , refpondeo, que tudo fe faria como elle mandaíTe, que

í'art. IK Ct lhe
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lhe rerpondeíTc ao negocio da paz ; a que o gouerínatid?

lhe tornou, que fem o embaixador Gafuao viegas eftar den*^

tro em Goa lhe naô podia dar repofta
, porque como o

eíFeito da paz pendia da vontade do pouo , o daquella ci-

dade não auia de confentir nella fem ver primeyro o íeii

embaixador
,
por quão efcandalizado eftaua da fem re-)

zao que lhe çra feira , e vendoo comfigo Jogo aceitaria

a paz de boa vontade. O mouro etnão afirmou mais a
vinda de Galuão viegas , e para iílo obrigou íua cabeça ^

c dilTe que a cidade fe nâo íairia aré que elle vieíTe , e a
entregalTe ao gouernador , e lhe pidio que por entre tanto»

mandalTe que ouueíle tregoa? , e fegurar os portos até vir

a repoíla rioldalcaõ; de que o gouernador foy contente
polia grande fiilta que na cidade auia de mantimentos ,

ç mandou pregoar a tregoa , e os portos foraó abertos. O
mouro mandou também logo recado para vir o embai-
^'ador , no que auendo alguma detença , o pouo começou
a duuidar da íua vinda , e murmurar do mouro , que obri-n

gára fua cabeça
,
porque íabia que lha nao auia de cortar,

e que na cidade fazia fua fazenda , e compraua muytos ca-
vallos para mandar ao Idaícao , e acabando de negocear
luas coufas defapareceria fecretamente , e o gouernador
ficaria cícarnecido/ o que foy dito ao gouernador e tâa
afirmado por verdade

,
que o obrigou a defcubrillo ao

jnouro , e trazer fobre elle vigia fecreta ; a que o moura
relpondeo, que íe duuidaua da íua verdade o mandafTc
meter em ferros até a vinda deGaluao viegas , que pou-
co auia de eftar nelles

, porque já tinha recado de elle vir

^or caminho ; porem o gouernador lhe nao aceitou a ôfer*

r,a.j e fe eontentou com o trazer bem vigiado, e daíiy a pou-
cos dias chegou Galuão viegas, que o mouro foy receber
ao paço de Bensftarim da mão dos que o trazião , e o en-
tregou ao gouernador com cartas do Idalcao, em qae acei**

taua e confirmaua a paz , e aura por bem que as terras efti^

ueííem por el Rey noíTo fenhor ,, com tanto que fobre o
caio do embaixador Galuao viegas , e da queixa que cr-

Jíika d® gouernador MartimAfoafo defoufa,. pudcíTé man*
, dar
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<iar embaixador a eíle reyTio com cartas para Tua Alteza ,

para que o proueíTe com juftiça,. O gouernador lhe aceitou

o concerto da paz , e a confirmou , e mandou pregoar de

jiouo com as foleaidadcs cuftumadas , e lhe mandou de

prefente hum ginete ricamente ajaezado ; e quanto a man-
dar embaixadora efte reyno lhe efcreueo, que era gado eí-

cuíado, porque para fe lhe fazer toda juíliça baftaria

mandar cartas fón>ente , que elle mandaria com as fuás

,

e etcreucriíi a el Rey fobre iflo,, de que o tdàkao toy

coíuente» ' - ^riLa r.;;.;r -.;./" o ;•;

. > ;?oiuíc o
f
Púhc-,

C A P I T B p, O XXX.

Chegai) a Goa catorze nãos ão reym \ dajpe conta de hum
milagre que acontece, em bmim deltas. Ò gouernador prú^

tie Dio de capitão por Jer nw?'to o que lâ eftaua ; manda,

armada ha cofia do Malauar ; "Vãy vijitar Baçaim , DiOy
j e Chattl , e Je torna a Goa. Chegalhe recado do capitão de

Challe que el Rey de Tatior fe fizera aly Chrifiao \ 9

niejnio R.ey lhe pede fóCffrro de gente ^ e quera oinfirua.

fia Fé; o gouernador 'fatisfa^ em -aml^s as coufaf.

A Os dez dias de Agofto d'efi:e anno prefente chegou
a Goa Aluaro de mendoça em hum nauio da com-

panhia de Francifco barreto , e ao dia feguinte chegarão
os outros doas de Pêro de mizquira /ediòm Eitor aranha,

<jue deráo por nouas que em Moçambique ficau^o onzç
náos, que aqueile anno forão defté reyno

,
ja para partir ,

em que hia rauyta gente inda que nao toda limpa, e muy-
tos caiados com íuas molhercs ; das quais aos dezoiro
do meímo mes chegou a náo atougia , de que era campao
Fernão daluarez da cunha , com muyto tempo ha viíia dè
Angediua, onde entrou com fauor de huma Fuíla que llrò

mandou Martim correa da íilua , em que o capitão Fer-
irão daluarez íe foy a Goa. Após efl:?. náo não tardarão
muyto outras noue , de que as coatro leuauao bandeyras
fta gauea mais por honra

,
que por nxa.ndado algum que;

(^2 ní-
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rjinluima delias tiucífe , cujos capitães erão dom João an-
riquez

, João de mendoça , Manoel de mendoça , e Jorfe
de mendoça , e.das outras cinco náos erao capitães Aires
it^oniz barreio , António da zambuja , Manoel rodriguez
Coutinho, Baílião de taide , e Diogo rebello , e por der-

radeyro de todas chegou a náo Galega ja em fim de Oi-
lubro

,
porque de Moçambique para Goa tiuera huma

tormenta com que abrio tanta agoa ,
que nao a podendo

vencer as bombas as largarão os homens , e dsíconfiados

ja das vidas íe ocupauão huns cm pidirem a Deos per-

dão de íeus peccados , e outros com tudo trabalhauão por
lançar o batel fora ; na qual defefpçraçao e geral eípanto

e lagrimas acudirão dous religiofosda ordem de íaõ Do-
mingos com hum cofre , em que leuanão a cabeça de hu-

ma das onze mil virgens, que leuarao por toda a náo (a") ,

com que a gente leuantando grandes gritas por meyo da
ianta reliquia começou a pidira Deos mifericordia ,

que
lhe prouue por honra dos feus fantos e gloria fua que a

agoa fe furaifle íupitamente fem acharem na bomba, nem
a náo a fazer mais em toda a viagem ; a qual reliquia foy
leuada com muyta veneração do conuento de íao Fran-
cifco ao de íaô Domingos acompanhada dos religioíos

de ambas as ordens , e dos padres da companhia em pro-

ciílaó , em que fe acharão os vereadores, e todo o pouo da
cidade com muytas feftas e diuerfidades de eftromentos
jnuficos. Ncílas náos forão íeis religioíos de íao Domin^
gos com prouisôes dei Rey para tomarem em Goa o af-

Jento que lhe milhor pareceíle , em que fundaíTem hum
conuento , eas caías de particulares

, que nelle eíliueíTem ,

foíTem tomadas a feus donos e pagas por aualiação, para

o que lhe fez huma groíTiíIlma eímola, que lá mandou que

Je lhe pagaíTe , com que logo começarão a fundar o con-
uento , e íizerão gafalhado para quinze ou vinte frades.

O

(rt) Diogo do couto na fexta decadada da fua hiftoria da índia

liu. 7 , cap. 3, diz que eíla cabeça de huma das onze mil Virgens

kuarão ha Itulia os padres da companhia.
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O gouernador mandou logo por capitão para Dio Mar-
tim correa da filua em que fora prouido

,
por ter recado

que Luis-falcão ,
que lá eítaua por capitão , fora morto ha

efpingarda dentro na fua camará , citando alentado a hu-

ma meia repouíando fobre cêa , o que foy feito com tan-

to fegredo que nunca íe pode faber quem o fizera ; de
que vindo apreíTado auifo a dom Jerónimo de menefes ca-

pitão de Baçaim , deixou a fortaleza entregue ao alcaide

mÓT , e íe foy a Dio ter conta com a fortaleza até o go-
uernador a prouer de capitão. E deípois que o gouerna-
dor deu expediente a eílas coufas , e mandou o veador
da fazenda a Cochim fazer a carga para as nãos , e Ba-
ftião de fá com catorze vellas ha coíla do Malauar para
não deixar fair pimenta para fora , e tomar humas fu-

ílaszinhas de ladroes que andauão junto de Baticalá , fe

foy a B.íçaim com vinte e oito vellas miúdas , onde íe de-
teue dous meies prouendo em coufas neceíTarias a aquela
fortaleza, e has de Chaul e Dio, e não fem cíperarça
que cl Rey de Cambaya

,
por íer morto o gouernador

dom João de caílro
, quifeíle fazer com elle algum con-

certo de paz ; mas fucedendolhe mal a eíperança íe tor-

nou a Goa , onde lhe chegarão cartas do capitão de Cha-
lé

,
que el Rey de Tanor íe fora aly diíhmuladamente

fazer Chriílao com alguns dos feus de que íe íiára , e
porque receaua que , vindoíle ifto a delcubrir , alguns dos
principaes do reyno fe leuantaíTem por iíTo contra elle,

lhe pidia que o fauoreceíle je ajudaíTe com alguma gente
,

para que os íeus lhe não fizeíTem algum deíacato , e iílo

meímo pidio também o Rey ao gouernador por cartas
luas , e juntamente lhe mandafle quem o inilruiíTe na noíTa
íanta Fé católica; o que pofto em confelho pollo gouer-
nador , foy detriminado que fe fizeíTe o que el Rey pidia^
pois da noíTa parte fe auenturaua niílo pouco , e da íua
fe offerecia hum tamanho proueyto , e que a gente que
le lhe mandaiTe riíidiíTe em Chalé , e dahy acudiíle ao que
foíTe neceíTario

; pollò que o gouernador mandou hum
feu fubrinho, chamado também Garcia de fá , com feílenta

ho-
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homens de confiança efpingardeyros , a que mandou fa-

zer pagamentos , e a Garcia de fá deu dinheyro para liies

dar mefa em Çhale , donde mandou quç íe foíTem a el^

Rey , fendo chamados delle para coufas que lhe cumpcLÍ-
íe'm;epara inílruir el Rey na Fé mandou o padre An-
tónio gomes pregador da companhia

, que aceitou a ida

com mtiyto gofto , e para efFeituar milhor o que preten-

dia leuo^u comfigo alguns moços malauares
,
que: no coL-

legio de íao Paulo tinhaóbem aprendido as coufas da Fé^
e por elle cfcreueo o gouernador ao R.ey muytos louuo-

res do feu bom propofito , e fe lhe offereceo para o fer-

uir em tudo o que delle lhe cumpriíTe.

CAPITULO XXXI.

António monlzí harreto chega a Ceilão ; tem auifo que vay
enganado ; altereajfe [obre a ida , e fe toma rejohtçaõ em
•pafjar auante \ no caminho fe lhe de/cobre o engano

; /?<?*

Ijeja cos inimigas , e a que pajja até torn>ar a Qochim,

ANtonio nloniz.barreto, que o gouernador dom João
de caííro mandara a Ceilão com cem efpingardey-

ros em fauor do Rey de Cândia , por lhe mandar dizer

por hum embaixador íeu, e pollo padre meílre Francifco da

companhia de JESV , que íe queria fazer Chriftaó e vaf-

faílbdel Rey noíTo fenhor , chegando a Ceilão lhe foy da-

do auifo que hia enganado ,
porque fabendo o Rey de

Cândia f que os ifantes de Ceilão craô tornados Chrifta^

os , e pidiao ajuda ao gouernador para lhe irem tomar o
feu reyno, receofo de poder iílo auer effeito , fingira que
rerfe fazer Chriftaõ para auer has mãos eftes Portuguefes,

e tellos cátiuos , e como em refés, para com elles legurar

o feu reyno, fe os ifantes com fauor dos noíTos preten-

deíTem tomarlho ; o que íendo afirmado parante o embai-

xador do Rey de Cândia , elle afirmaua o contrario
, pon-

do a fua cabeça era penhor de lua verdade , e dizia que o
Rey db Ceilão ( Que era mouro , c naõ queria ver outro

mi-
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i-nilhor que íy) fizera lanhar aquella fama para impedir aa
fcu Rey fazerfe Chriíllio , e ter amizade e faiior dei Rey
de Porruga! y fobre o que ouue grande altercação >, c An-
tónio moniz íe achaua aíTaz perplexo e inditriminnrio

j

porque por huma parte rcceaua o perigo da lua genre , e

por outra , como nao daua muyto credito ao que lhe di-

ziaò , nao lhe parecia baftante caufa para deixar de fazer o
que lhe fôra mandado, e elle aceitara, c nao o fazendo da-

ua má conta de fy , e punha fua honra em muyto rifco ,

por onde íe naõ íabia dar a coníelho ; e em quanto lhe du-
rarão eftas duuidas lhe forao muytos recados dei Rcy de
Cândia com Jarguiíljmas promeílas para elle , e de peças

ricas para mandar a cl Rcy de Portugal , e que em íua ter*^

ra mandaíTe fazer igrejas , e hum cdnucnto de frades
, pa*

ra o que logo lhe entregaria quanto dinheyro lhe pidifle ,

e aos Portugucfes todos , em quanto eíliueíTem em fua tei^

ra, pagaria dez pardaos cada mez , afora lhe fazer outras

tantas mercês e ventagens, que folgaííem mais de elhr cons

elle
, que co Rey da Cota. A cubica diílo pôde tanto cos

íoldadoí, que começarão a perfuadir a António moniz que
paíTaíle adiante com bom reíguardo em íy , e quando
achaíiem o contrario do que íe lhe dizia , fe recolheriao
fem perigo ao Madune pandar

, que ainda que era irmão
do Rey da Cota andaua com elle em guerra , e era feu ca-

pital inimigo , e grande amigo do Rey de Cândia ; e ef*

tando efla matéria poíla em pareceres fem acabarem de íe

detriminar, íucedeo chegar aly hum criado do mefmo Rey
de Cândia com mil pardaos

,
que elle mandara ao capitão

António moniz para gaílar no^caminho cos íoldados
,
quiâ

em todos fez tal impreíTaò
,
que desfeitos todos os incon-

uenientes ordenarão logo a partida; e porque cada huni
Jeuaua íeu fato , e fuás armas afora a eípingarda , e o ca-

minho era cumprido , lhes foy nece/Tario ajudaremíe dos
homens da terra

, que lhe leuaílem a fardagem , a que o
embaixador proueo de maneyra que cada íoldado lenaua
dous ou três homens de feu íeruiço , e indo afly caniinhan*

àò , procBrara^ os da terra apartar os fioflos leoandooí

por
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por diueríós caminhos
,
jjorque como he gente muyto fra-

ca de animo naó fe atreuiaô com elles indo todos juntos ,

mas nao podendo effeituar iílo , lhe começarão a fugir de
noite íem ferem viílos , leuandolhe algumas armas, e ef-

pingardas ; e porque o embaixador naõ fazia íobre iílo di-

ligencia , começarão os noíTos a tomar má fofpeita do ne-

gocio ,
principalmente vendo que poUo caminho fe hia

antremetendo com elles muyta gente da terra com fuás ar-

mas , a que o embaixador daua por rezão que a mandaua
cl Rey para ir em íua companhia , com que os noílos dan-

do mais credito á fua foípeita fe concertarão daly por di-

ante, e leuauaô fempre as efpingardas preíles, e os murôes
aceíos. O embaixador íentindo a duuida dos noíTos , e re-

ceando que fe vieíTem a entender o íeu engano lhe tiraf-

iem a vida , fugio huma noite com tanto íegredo que naó

foy íentido fenaô ao outro dia que o acharão menos, com
que os noíTos íe puferaò logo em ordem para pelejarem,

pois no engano naoauiajá duuida , efugindolhe também
muytos dos negros que lhe leuauao o fato , viraó logo
aparecer grande copia de gente , onde vinha o embaixa-

dor, que mandou dizer a António moniz, que aíTy o feu

Rey como toda a gente da terra fe naô auia por fegura dos
noíTos , indo com as armas nas mãos

, que ou íe tornaíTeiu

fe quiíeíTem, ou, íe queria paíTar adiante, deixaíTem as ar-

mas ; a que António moniz diíFimulando a traição que bem
entendia , relpondeo ,

que íe tornariaõ ao irmaô do Rey de
Cota , e deixando ahy as armas irião fem ellas como el

Rey mandaua
,
porque o gouernador lhe encomendara

muyto que o íeruiíTe em tudo o que lhe mandaíTe ; ao que
o embaixador lhe tornou

,
que por naó tornarem atrás ,

feria milhor mandarem as armas diante a el Rey , e elles

iriao mais feguros ; os noíTos fem lhe tornarem repoíla

voltarão para fe tornarem, com que a gente da terra, que
ainda hia com elles , lhe acabou de fugir de todo deixan-

dolhe no campo o fato e as armas que lhe leuauao
,
que

elles recolherão para fy , e os mouros carregarão fobre

elles com mu/tas frechas , mas de longe, porque os noí-

fos
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fos com as efpingardas os faziao aEiftar ; e marchando aíly

com boa ordem le foraõ alojar aquella noite daly íeis le-

gí)as num campo bem defcuberto , onde eftauaô mais fe-

guros de ciladas , e em faindo a lua tornarão a marchar até

entrarem por huns matos , onde acudio muyta gente fo-

bre ejles
,
que com as frechas lhe faziao muyto dano, por

onde faindo dos matos ao campo raio fizcrao alto até fer

inenham clara
,
que viraó os matos cheyos de gente, po-

rem naô deixarão de continuar íeu caminho para chegarem

aquelle dia a hum lugar, que era do Madune pandar irmão

do Rey da Cota : os mouros que hiao íempre ha lua viíla ,

chegando a hum. lugar defcuberto fe ajuntarão muytos , e

cometerão os noíTos j mas como era gente fraca nao lhe

puderaó impidir o caminho inda que lhe firirao oito , com
cufto de muytos dos íeus que as noíTas efpingardas mata-

rão ; c tornando os noíTos a entrar por outros matos , fo-

rao apertados de tanta cantidade de inimigos, que com
muyto trabalho, e morte de treze, chegarão ha vifta do lu-

gar onde os mouros deixarão de os feguir com quanto eí-

tauão ainda longe delle , e era já fobre tarde ,
porque o

JMadune que fabia parte defte engano
,
por nsõ dar foípei-

ta que fora ordenado com íeu confentimento , íendo ani-

lado do perigo em que os noíTos vinhao, mandou hum ca-

pitão feu com muyta gente em fauor delles ,
que os tom.ou

raquelle lugar, e os recolheo , e fez curar os feridos
,
po-

rem os íaos deixando aly alguns delles que nao podia6 ca-

minhar , onde fabiao que ficauao bem feguros , le foraò ao
outro dia ter co Madune, que fe lhes moílrou muyto íentido

do íeu trabalho, e toda a culpa delle pôs ao Rey de Cei-
lão feu irmão , aíirmando que elle mandara dizer ao Rey
de Cândia que clles hiao a tomallo por catiuo até lhe en-
tregar o Reyno ; porem António moniz diíTimulando p
o que daquy entendia

,
por íaber o ódio com que íe cor-

riao eftes dous irmãos , acabou co Madune
, que mandaííe

trazer os feridos em catelles , e a todos mandoy por hum
rio leuar ha Cota , onde chegarão aíTaz desbaratados com
mais de trinta mortos, e paflandoíle dahy a Cochim fe foy
ían, IF. R An.
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António moniz a Goa dar conta ao gouernador do que
paíTaua

, que detriminando mandar a Ceilão certificarfe fe
era verdade que o Rey era culpado naquella traição , lhe
impidio a morte o eíFeito defte leu intento.

CAPITULO XXXII.

lEl Rey manda ao Brafil por gouernaàor Tomé àe foufa , e
que edifique huma cidade na bahia de todos os Santos , c

. o que eHefaz niljo.

DEfpois que Pedraluarez cabral defcubrio a terra de
fanta Cruz

, que agora fe chama Brafil , e tomou poí-
fe delia para a coroa deftes reynos, que foi no anno de mil
e quinhentos , indo por capitão mor da íegunda armada
que foy ha índia ( o que largamente conta Damiaó de
gocs na primeyra parte da chronica dei Rey dom Mano-
el) como entaõ a principal ocupação dei Rey e do feu

conlelho fe empregaua nas coufas da índia por ferem de
^randiííima importância, tratoufe menos das do Brafil >

auendoas por menos importantes , porque os proueitos
delias fe eíperauao mais da grangearia da terra, que do cò*
mercio da gente , por fer barbara , inconílante e pobre : e
tendofie por eíla caufa pouca atenção no principio a po-
«oar eíla terra, íe daua a homens particulares quanta can*

tidade cada hum pidia nella,com nome de capitães, e
grandes poderes e juriídiqão de ciuel e crime , íem con-
•íideração alguma dos danos que dahy podiao refuitar

,
que

o diícurío do tempo veyo a defcubrir nao pequenos, naci-

tíos da muyta alçada que tinhaõ os capitães ^ porque co-

mo o íeu cabedal nao era tanto, que baílaíle para por íy íós

^rangearem todas as terras que tinhaõ, e dos naturaes da

terra naõ poderão alcançar ajudas para iíTo , por quere-

Tem uíar com elles mais c\o rigor dos íeus poderes
,
que

de brandura e afabilidade , nacerão daquy antre elles tan-

tas deíordcns e defauenças
,
que ficou a terra com menos

tiabitajaõ> e aâo taõ fegura coma pudera ter, íe antr' elles

-,\1.. J~. ou-
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ouuera concórdia e amizade ; mas nao ficou tao defabita-

da que em todas as capitanias fe naõ edifficaíTem villas e lu-

gares , e na noua Lufítania , que he a capitania de Duarte
coelho , fe edificou a villa de Olinda , de quafi fetecentos

vizinhos , e no termo delia cinco engenhos de açucares , e

as aldeãs chamadas Cofmos , e Santiago. Mas como o
principal fruyto que os Reis defte reyno pertenderao , e

defejarão íempre nas terras que deícubriao e conquilhuao
de nouo , foy a conuerfaó dos infiéis , e a dilatação e

acrecentamento da nolía fanta fee católica , illo fez a el

Rey dom João pôr os olhos com mais atenção na pouoa-
çao do Brafil , e no gouerno delle , mouldo também de al-

guns proueitos que dahy podiaÕ nacer a efte feu reyno, c

aos feus vaííallos , principalmente do trato dos açucares ,

para que a terra he muyto acomodada
,
polia temperança

dos ares, c grande abundância de agoas para os enge-

nhos, de que já nella auia muytos
; pollo qual íe entendeo

que afora a conuerfaó geral dos gentios, cumpria também
muyto acudir aíTy ha neceífidade das almas dos Chriftâos

que lá refidião, por lhe faltar quem os doutrinafie , como
has fazendas que lá tinhao muytos que eftauao cá no rey*

no , onde ouuera hum aleuantamento dos gentios , que
importaua muyto reprimirfe com algum terror

,
princi-

palmente fendo folicitado por coflayros Francefes com
peitas que derao ha gente da terra, e largas promeífas de
acharem nelles milhor e mais proueitoío refgate, que nos
aoííos , com que leuaraô trás íy os Aninhos daquelles bár-

baros
,
que até ncftes tem poder o interefle. O modo, que

enraó pareceo a el Rey milhor e mais a propofito para

bom gouerno do Brafil , foy reuogar os poderes aos capi-

taens que lá eílauao, e dallos todos ao capitão da bahia de
todos os Santos, que.ordenou que fofiie gouernador geral

de todas as capitanias , e ulaíle no ciuel e crime , aíTy por
auçoes nouas , como por apellaçoes , da alçada que leua-

ua por feus regimentos. Para efte nouo cargo efcolheo
Tomé de íoufa fidalgo honrado , em quem concorriao to-

das as .partes jieceílarias para kum negocio de tanto pefo

R 2 c
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c importância, a que mandou que em chegando enten-
deíTe primeyro que tudo em edificar huma cidade na ba-
liia de todos os Santos , a que puíeíTe nome do Saluador ,

taô bem fortificada
,
que não fomente puíeíTe temor e ef-

panto aos vizinos e comarcãos gentios , mas íe pudeíTe

liem defender de quaiíque encontros que lhe fucedeíTem.

Para efta emprefa lhe mandou el Rey fazer preftes trcs nã-
os , duas carauellas , e hum bargantim ; em huma das ná-

os, chamada a Conceição, hia por capitão o mefmo Tomé
de foufa , em outra, chamada o Saluador, António cardo-
fo de bairros , e na outra , chamada a Ajuda, Duarte de le-

inos ; das carauellas erao capitães Franciíco da íi'ua , e Pê-
ro de goes ,- o bargantim hia íem capitão

,
porque no Bra-

lil lho auia de ordenar Tomé de fouía ; na qual armada íe

embarcarão trezentas e vinte peíToas defoldo, em que
hião muytos officiais de todos os officios. Ordenou elRey
para ouuidor geral Pêro borges corregedor que fora d* El-
iias , e para capitão mor do mar o Pêro de goes , que hia

por capitão de huma das carauellas , e para veador da fa-

zenda o António cardofo de bairros
, que hia por capitão

da náo Saluador , e outros officiais menores , os que pare-

cerão necefíarios para boa gouernança e quietação da ter-

ra. Com eíla armada partio Tomé de foufa do porto de
Lisboa o primeyro dia de Feuereyro defte anno de mil e
quinhentos e quarenta e noue , e fazendo fua viagem com
profpero tempo, chegou aos vinte e oito de Março ha ba-

hia de todos os fantos, que era na capitania de Franciíco

pereyra , onde já auia nouas da fua ida por duas carauel-

ias que el Rey mandara diante notificalla aos capitães, e

foy recebido com muy to goílo e aluoroço de toda aquella

pouoaçaõ
,
porque Gramatão tellez

,
que eílaua nella , nao

tinha comfígo mais que fós trinta homens , e ainda que ef-

taua de paz cos gentios, nao viuia íem grandes receyos das

fupitas e não cuidadas mudanças daquella gente , que nun-

ca eílá menos íegura
,
que quando trabalha de o parecer

mais. Ao terceyro dia defembarcou o gouernador em ter-

ra çom toda fua gente- poíla em ordenança bem armada,
v: . íjue
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que deu de fy huma tão noua e tao eípsntofa moflra a

aquelles gentios , de que então aly íe ajuntara grande can-

tidade
,
que os obrigou a fe virem aos noíTos íem arcos ,

que he antre elles o final da verdadeyra paz e amizade : c

diante deíle efcoadrao da noíía gente Jiião os padres da
companhia deJESV, com huma grande Cruz has coftas

de hum delles , acompanhada de muytas lagrimas que nos

Chriílâos cauíauão deuaçao , e nos gentios não pequena
admiração do que não entendião. O gouernador deípois

que vio o lugar em que do reyno leuaua por regimento

que edificafle a cidade , entendeo quão differente juizo faz

das coufas a vifta , ou a informação delias , e que era ne-

ceíTario mudarfe efte edifício para outro íitio
,

porque
aquellc não era tão acomodado para íeu intento como
trazia do reyno por informação , mas por não tomar io-

bre fy íó o peio defta mudança , deípois de mandar dizer

huma mifia ao Efpirito Santo que lhe infpiraííe o miJhor

c mais acertado
,

poílo o negocio em confelho, a todos

pareceo que a cidade íe dcuia edificar meya legoa afaíla-

da da pouoação velha, num lugar que todos ouucrão por
conuenientiíTimo para defeníaõ íua , e oíFenfa dos inimí"

gos
,
quer vieíTem por mar

,
quer por terra, e com efta de-

triminação fe pôs logo mão na obra , a que fe deu tanta

preífa que ao derradeyro de Abril eílaua já acabada a for-

taleza de madeyra , com baílante cantidade de artilharia ,

e a cidade quafi toda cercada em roda ,
prouida de todos

os officiais ordenados para o gouerno delia, c com todas
as oíficinas para iflo neccííarias.

C A-
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CAPITULO XXXIII.

El Rey Anriqtie de França manda conuidar elRey nojfofe-
nhor para Jer feu compadre de hmn filho que lhe naceo \

elle manda para iffo em feu lugar a dom Conjiantino ir-^

7não do duque de Bragança dom Teodofio,

A Os onze dias de Março defte mefmo anno , eftanda

el Rey em Almeyrim, foy ahy ter mandado d'el Rey
Anrique de França monfiour de Biron, íeu gentil homem
ordinário da camará ,

que el Rey mandou leuar ao paçQ
por dom Afonío de lencaftre comendador mor da ordem
de Chriílo

,
que o leuou acompanhado de muyta e muyto

nobre gente , onde el Rey o efperou co princepe comfigo.
O Francês defpois de lhe dar a carta de crença lhe diííe,

que el Rey feu íenhor lhe mandaua pidir que quifeíle fer

íeu compadre de hum filho que Deos lhe dera; el Rey def-

pois de lhe perguntar breuemente polia íaude dei Rey e da

Rainha , o defpidio de fy , e elle íe recolheo has caías de

Fernão daliiarez dandrada que então eílaua auíente
,
pa-

ra onde Honorato de caiz , embaixador então de França

neíla corte , íe paílara para o agafalhar, e também deu car-

tas d'el Rey feu fenhor ha Rainha , ao princepe, e aos

ifantes , em que lhe daua conta defte meímo negocio. Os
dias que efte monfiour de Biron fe deteue em Almeyrim ,

que forão poucos , foy muyto vilitado e feftejado de todos

os nobres ,
principalmente do duque de Bragança dom

Teodofío que então era vindo ha corte ; e aos vinte e fete

defte mefmo mez de Março o deípachou el Rey com re-

pofta , que com muyto gofto aceitaua íer compadre dei

Rey íeu irmão e primo , e que fempre o teria de fe lhe of-

ferecerem ocafioes de lho poder dar a elle
,
para o que lo-

go mandaria dom Conftantino irmão do duque de Bragan-

ça íeu fubrinho com a breuidade que o negocio requeria ;

e com ifto fe defpidio o Francês de fuás Altezas , conten-

te do bom gafalhado que achara nefte reyno , da boa repo-

lla que leuaua , e da mercê que lhe el Rey fizera ,
que foy

hu-
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liuma cadea de mil cruzados ; e porque o termo do tempo",

em que eftaua ordenada a íolenidade do bautifmo para /e

porem os óleos, era o fim do Abril íeguinte , logo como íe

partio o gentil homem dei Rey de França , delpachou el

Rey dom Conílantino com titulo de embaixador para

aquelle ado , e lhe mandou dar huma procuração, polia

qual o fazia íeu efpicial e baílante procurador
, para que

naquelle ã<S\.o do bautiímo fofíe prefente em nome de fua

Alteza , e tomaíTe por afilhado o filho do Rey Chriftianif-

jfimo Anrique íeu irmão e primo , e como feu baílante pro-

curador fízeíTe todas as cirimonias
,
que fua Alteza fizera

fe eíliuera preíente. Com efte poder e autoridade fe parrio

dom Conílantino o derradeiro de Março com doze polia

poíla , atauiados elle e elles como cumpria alTy ha cali-

dade de íua pefíoa , como ao afio a que era mandado
, que

a ninguém competia milhor que a elle polias rezoes que
todos fabem. E entrando na corte de França foy recebido

dei Rey Anrique com a honra e autoridade que fe dcuia

aíTy a quem elle era , como ao que então reprefentaua ; e

acabado o ad:o , em que elle em tudo fe ouue como con-
tiinha , defpidido dei Rey fe tornou a eíle reyno, onde foy
muyto bem recebido de fua Alteza, que l'e ouue delle por
muyto bem feruido, e lhe fez as mercês que erao diuidas

a quem com tanta rezao elle efcolheo para rcprefentar fua

pefloa. CAPITULO XXXIIII.

O Xarife toma por força a cidade de Fez , e fe jaz fe-
nhnr de todo o reyno. El Rey ordena via 7idar fortificar es
lugares de África,

JA ncíla conjunção auia mais de hum anno que o Xari-
fe Muley Hamete cnfobreuecido com as vitorias , que

ouuera contra íeu irmão Muley Mahamet , Xarife que fo-
ra de Marrocos, tinha pollo cerco ha cidade de Fez ; ,e

ainda que contra o parecer dos mais dos íeus alcaides, e
com feniir grande deígoílo e murmuração em que toda .a

fua
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lua gente , caníada já e enfadada de tão contínuos traba**

lhos , lodauia eílaua deliberado em não leuantar o cerco
até não tomar a cidade

, que foy caufa de íe começar o
reyno a diuidir, e fe paílarem para elle mujtos alcaides, c
muytos lugares tomarem a voz por elle ; e aíTy tendo já
poíta a cidade em grande aperto , deípois de lhe dar al-

guns aíTaitos aíTaz aperrados , noderadeyro, que foy aos

vinte e noue de Janeiro deíle mefmo annode549, a entrou

de todo , mas era ella em íy tão forte
,
que ainda que erao

poucos os que com verdade a defendião
,
por íer já dan-

tes a raayor parte delia inclinada ha parte do Xarife , a

nao pode entrar fem cuílo de muita da íua milhor gente ,

e mais efcolhida. O Rey de Fez
,
que naquelle dia le mo-

fírara mais esforçado nas armas , do que no tempo atrás

le linha moílrado prudente no gouerno do reyno ,
quando

vio o negocio chegado a termos que entendeo
,
que lhe

nao era poííiuel defender a entrada ao Xarife , fe recolheo

cos que o quiíerao íeguir , e com el Rey de Belles , c ou-

tros alguns homens principais parentes , e vaíTalios íeus ,

a Fez o velho, que eftá junto da cidade, lugar mais forte

,

e em que milhor fe podia defender. O Xarife tanto que
entrou na cidade , e íe fez nomear por Rey de Fez

,
por

grangear a beneuolencia do pouo, e dar moftras de fantida-

de e zelo de virtude
,
que era as artes e manhas com que

cftendera e acrecentara tanto o feu eftado , mandou come-
ter a el Rey de Fez, que íe quifeíTe paíTar para Marrocos ,

para o que lhe daua feguro da vida e da fazenda , onde
poderia viuer feguro e fem receyo .-o que o Rey aceitou <

conformandoíle co tempo e com a fortuna
,
que he grande

íifo obedecerlhe, porque íaô inimigos de que ninguém ,

que fe quis auer com elles por força, leuou nunca o milhor,

e aos catorze de Março fe partio para Marrocos com íuas

molheres e filhos , e alguns parentes, que naquelle mife-

rauel eílado o quiferao acompanhar
,
por ter mandado

apregoar o Xarife, que ninhum parente dei Rey pudeíTe

viuer em ninhum lugar do reyno de Fez fopena da vida.

De trcs filhas, que eítc Rey tinha, tomou o Xarife por mo-
iiíer
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Iher a mais moça , fendo de idade de íctenra e íeis annos ,

e das outras duas deu huma a Muley Abdala , e a outra a

Muley Abdarraliamaó íeus filhos : da fazenda que el Rey
de Fez leuou comfigo , afora joyas d' ouro e prata que lhe

roubarão ( que dizem que valiao oitenta mil cruzados ) íc

afirma que carregara cento e vinte caraellos, e cinccenta azc-

malas : da fazenda dos parentes dei Rey fez o Xarife mer-

cê aos que o feruiaó , e a alguns alcaides que fc paliarão

logo para elle
,
que forao Barraxa alaroz alcaide de Alca-

cere, Cide Nacer alcaide de Larache , Cide Arami o mor-
riaõ , e outros; e com iílo ficou então o Xarife fenhorab-

foluto de dous tao poderofos reynos, como íaõ o de Fez,

c de Marrocos, afora o de Sus , de que já antes também era

lenhor» Luiz dei marmol caruajal elcritor de autoridade e

credito nefte noíTo tempo , no íegundo liuro da prim.eyra

parte dos liuros que fez da defcripçaô de Africa e guerras

fucedidas nella , no capitulo corenta diz , que eíle Rey de

Fez defpois de íer recolhido a Fez o nouo
,
por o Xarife

de Marrocos eílar já dentro na cidade de Fez o velho , e

tertomado poíTe della^ foy aconfelhado de Muley Buhaçon
Rey de Belez, que fe fofle com elle para a fua cidade, don-

de procuraria íocorro dos Princepes Chriílaos para tornar

a fazer a guerra; a que refpondendo elle que nao auia de dei-

xar fua mây , e íuas molheres e filhos , antes trataria algum
honefto concerto co Xarife, o Buhaçon íe íaira aquella

noite íecretamente por huma porta falia, e fe fora para Be-
lez ; e aquella meíma noite Leia Mahabib m-ay dei Rey íe

fora ao Xarife , e com muytas lagrimas lhe pidira que íi-

zeífe pazes com Teu filho, e lhe deíTe alguma parte daquel-
les reynos em que pudeíTe viver feguro; de que moílran-
doíTe contente o Xarife , dera a el Rey três dias de eípaço
para fe fair de Fez o nouo , e leuar todos íeus moueis ,

roupas e joyas , e quan'to mais tiuefTe de íeu , e que íaindo
el Rey da cidade , o Xarife entrara nella com toda fua

gente , e fe apofentara nos íeus paços , e lhe mandara que
com toda fua família fe foíTe a Marrocos , e iílo feito íe ca-

lafa com huma filha dei Rey de Fez, e do roubo que fe fez

P^rt. IF. S das
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çías joyas , e ouro e prata d' el Rey de Fez , nem dos cen-^

to e vinte camellos, e cincoenta azemelas
, que leuara car-

regadas de fazenda , nem das fazendas dos parentes dei.

Rey de Fez , de que o Xarifc fizera mercê a alguns dos íe-

us , nem tao pouco do cafamento dos dous filhos do Xari-
fe com as outras duas filhas d' el Rey de Fez faz mença6
alguma. A noua de ter o Xarife tomado a cidade de Fez ,

ç eftar ícnhor de todo o reyno , chegou a el Rey a doze
dias de Feuereyro deíle anno de 5*49 , ç como lempre teue

diante dos olhos o grande perjuizo que fe poderia íeguir

delles dous tamanhos eílados andarem unidos e íogeiros a
hum fó fenhor

, principalmente a efte que era tão zelloío

de fazer guerra aos Chriftaos , trabalhou íempre pollo im-
pedir por todos os meyos que pôde, e tentou muytos mo-
dos de ajudar el Rey de Fez , e fuílenrallo contra o poder
do Xarife ; mas vendo agora que Deos por feus ocultos

juizos ordenara outra couía
,
quanto mais crecido vio o

poder do Xarife , tanto mais lhe creceo o cuidado de íe-

gurar os lugares de Africa , a que importaua acudirfe com
muyta breuidade, por ferem rodos mal defenfaueis, huns
per defeito do fitio , e outros por falta da fortificação ne-

ceííaria contra hum tão poderofo inimigo , e agora muyto
mais

, por íe ter por noua certa que o Xarife fe prouia de
toda a forte de munições , e encarretaua a fua artilharia

groíTa
, que erao trinta peças , antre as quais auia algumasf

de vinte palmos de cumprido , afora outra mais miúda que
já rinha , e outra que mandaua fundir de nouo , o que íe

podia entaô crer e recear de hum inimigo por huma parte

poderofo e belicoío , e por outra íoberbo e aleuantado cos

bons fucceíTos das fuás nouas vitorias , e que trataua de dar

a entender aos mouros
,
que o intento, com que le mouera

a conquiílar aquelles reynos , nao fora cubica de nouos íe-

nhorios, lenao defejo e detriminaçaoo de libertar Africa da
fogeição dos Chriífãos , e fazerlhes tão cruel guerra

,
que

os obrigaíTe a deixarem de todo as frontarias que tinhãa
nella , o que até então não fora pofliuel fazeríe per eíta-

sem aquelles dous reyaos diuididos, e Ibgeytos a diueríos.
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íenliores , e deícuydados da obrigação que tinhao de fazer

guerra aos Chriílãos , comuns ÍHÍmigos de todos , e do íeu

profeta Mafamede. Com eílas nouas e outras que corriao a

eíle modo íobre eíla matéria , a que parecia que íe deuia

dar credito, fe refolueo el Rey de todo em mandar prouer

CS lugares d' Africa o milhor e mais breuemente que foíTe

polliuel , conforme ha neceífidade que cada hum tiueííe.

CAPITULO XXXV.

ElRey ordena mandarfazer humforte no monte do Seinal de

Alcacere \ manda a ijjo dom Afonfo de noronha capitão de

Ceita i e o regimento que fe lhe dá. Manda Luis de LcU'

reyro a Andaluzia a fazer gente , e prouer os lugares de

Africa, Manda a Lixboa dom Afonfo portugal a prover

o que dahy ha de ir para o SeinaL

DE todos os lugares, que elRey tem em Africa, fós

Mazagaõ e Ceita eílauao então com a fortificação

neceíTaria
,
porque fua Alteza não fomente os mandara

fortificar, mas quafi edificar de nouo , com muyta defpe-

la fua e dos feus. Todos os outros lugares , inca que em
diuerfos tempos fe tinha gaftado muyto nelles , nunca fe

ouuerão por Icguros , e íempre derao muyto em que cui-

dar, huns polia natural indiípofíção que tem para íerem

bem fortificados, e outros por terem tão máos portos,

que não podem fer breue e feguramente íocorridos íen-

dolhe neceííario. De todos eftes o que então eílaua em
mais euidente perigo era Alcácer ceguer , aífy por fe di-

zer que nelle tinha já polia o Xarifc fua tenção ,
por ter

hum porto bem acomodado para os nauios de remo que
detriminaua trazer no cftreyto , como por fer el Rey
informado de fer elle tão fraco por natureza, que feno
eílado em que então eílaua lhe vieíTe algum cerco , fe

poderia mal íuftentar até lhe vir focorro , fe antes de
fer cercado não foíTe prouido de fortificação com muy-
to cuydado e diligencia

\
pollo qual pondo el Rey efte

S 2 iie-
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negocio em coirfelho , em que fe acharão preíentes não"

fomente os que ordinariamente cuílumão aíTiftir nelle ,

mas lambem outros alguns práticos e experimentados na
guerra de Africa , fe tratou antre elles que o mayor
perigo que podia ter Alcacere íendo cercado , e a ma-
yor difficuldade , e quaíi defconfiança de fe poder luften-

tar contra o poder do Xarife , era fe eile tomaíTe o for-

te do Seinal
,
que he hum pico de hum monte que elH

acaualeyro da vilia , do qual o que tor fcnhor o lerá tam-
bém deíla ; e porque fe afirmaua que a primeyra couía, que
o Xarife auia de emprender , era tomar efte forte

, porque
com ilfo lhe ficaua eíperança de tomar o lugar facilmente

,

íe refolueo todo aquelle confelho
,
que não íe tratando de

le largar Alcacere , fe auia de acudir primeyro que tudo a

cfte perigo com tomar efte monte do Seinal , e foriificalio

antes que o Xarife fe pudeíTe apoderar delle
,
pois dahy de

tal maneyra pendia a total defenfâo e íegurança de Alca-

cere, que fem eíle forte ninhuma outra obra , nem íocof-

ró lhe podia fer de proueyto. Com eílas rezóes, que íe en-

tão derão ncfte confelho , miílurou também as íuas a adu-
lação

, que nunca falta nas prefenças dos princepes, dizen-

do que a edificação defte nouo forte quafi ha vifta , e em
que p efa a hutr» inimigo tão poderofo, infolente, e vito-

lioío íeria hum feiro dino de mayor nome e gloria ,
que

Kiuytas gloriofas vitorias que muytos alcançarão. E por-

que íe entcn íi^ que o que mais importaua neíle negocio era

a breuidade e diligencia
,
para que pudeíle aucr eíFeito an-

tes que o Xarife vieíTe a ter fentiraento que cá fe trataua

íHíTo, eícreueo logo el Rey a dom Afonfo de noronha , fi-

lho de dom Fernando marquez de villa re.1l o velho
, que

então eftaua por capitão e gouernador em Ceita pollo mar-
quez íeu irmão , dandolhe conta do forte que tinha detri-

minado mandar fazer no Seinal de Alcacere, ecomo a obra
era tão importante , e de tanto ferulço feu , o efcolhera a

eile para o mandar a fazella ,
polia muyta confiança que

tinha cm fua peíToa , e polia experiência
,
que íabia que ti-

nha das cguías da guerra , para o q^ual lhe tinha ordenados
cia-.
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cinco mil e trezentos homens , de que os coatro mil crao

foldados , os mil feruidores , e os mais carpinteyros
,
pe-

dreyros , cauouqueyros ,
quantos de cada hum deftes of-

ficiais pareceo neceíTario , e féis meftres para a obra : da

qual gente parte mandaua fazer em Lisboa
,
parte cm An-

daluzia , entrando nefte numero a que era já mandada a

Alcacere , e que delia podia fazer conta para fe fenhorear

]ogo do Seinal, e fazer nelle hum forte de madeyra terra-

plenado ,
polia ordem que para ifib leuaua Miguel de Ar-

ruda meftre das obras das fortalezas deães reynos. E por-

que íe podia ter receyo que o Xarife , fegundo era apref-

íado nos negócios da guerra , fe quifeííe adiantar a fe fazer

lenhor deíle monte , e deípois leria muyto difficultoío e

perigoío tirarlho das mãos , lhe encomendaua muyto que

ie por ventura eíla gente toda não foíTe com elle ao tem-
po ordenado , viíTe it com a que fcíle já chegada podia

leguramente cometer eíle feito, e parecendolhe necePa-

rio leuaííe comílgo alguns fronteyrcs e moradores de
Ceita , deixandoa a bom recado; e le tiueíle nouas que no
Seinal t flaua já gente do Xarife , nao deixafe de acometer
fe entendeíle que o podia fazer fem m.anifefio perigo da
fua, e quedo prouiraento de iodas as coufas que lhe foíícn*

neccílarias eíliucíVe certo , porque em todas eflaua dada
Tal ordem

, que em ninhuma aueria falta ; e que para que
tiueíTe com quepudeíTe comunicar os fucefios que íobre-
«ieíTcm , mandara também dar conta diílo a Aluaro de car-

ualho capitão de Alcacere ,. e a João de fepulueda que lá

mandaua
, cora parecer dos quais , e co de Miguel d' Ar-

ruda no que tocaUe has obras do forte, podi.i prouer no qu2
Jhe pareceífe neceífario ; e que indo ahy dom Bernardino ,.

cu qualquer outro capitão com as galés de Cafteila , de
que também fe fazia fundamento para darem fauora eíla

obra , lhe defíe conta do que ville que era feu feruiço
praticarfe com elle. Após eíle recado de dom Afonío logo
aos vinte e íete de Feuereyro mandou el Rey chamar
Luiz de loureyro

, que tinha muyta pratica da guerra dos-

iDOuros y e dos negócios dos lugares de Africa , em que-

ai*



1^1 QiiLiita Parte da Chronlca

algumas vezes eftiuera por capitão , e o mandou a Anda»
luzia fazer quinlienros íoldados para Tangere , coatrocen-
tos para Arzilla, e os mais que erão neceíiarios para o ne-
gocio do Seinal , com fiima de os flízer para Ceita , e AI-
caçerc , e para os lugares em que foíTe neceíTario reformar
os preíidios ; e tanto que tiueflb dado ordem afiy a eíla gen-
te , como has munições , mantimentos , e mais coufas ne-

ceííarias polia liíla que leuaua , íe folfe ver com dom Afon-
fo a Ceita a tratar com elle dcfta matéria do Seinal , e para
nao dar íofpeita da tenção deíla fua ida , lançafle fama
que Ília a íiiber do capitão o de que aquellc lugar ti-

nha neceílidade para o prouer de Andaluzia , como fa-

zia aos outros lugares , e iílo feito íe tornaíTe ao porto
de S. Maria , e ordenade hum bargantim que andaíTe

fempre daly para Tangere e Arzilla , e o auifaííe de tudo
o que fucedelTe naquelles lugares , e conforme ha ne-

ceílidade de cada hum dirainuiíTe ou acreccntafíe nas

couías que leuaua ordenadas polia íua liíla , e de tudo
o auifaíTe logo para prouer niíTo como foíTe mais fcu

feruiço ; e na companhia de Luis de loureyro mandou
cl Rey então alguns moços da camará feus

,
para fer-

uirem no em que os elle encarregaíTe , e íe fizelTe tudo
com muyta diligencia, E para íe dar milhor expediente
iia gente e munições

, que auião de ir de Lixboa , man-
dou el Rey a iíTo dom Afonío portugal íilho do conde
do Vimiofo

, que então íeruia por leu pay de Veedor
da fazenda d'Africa , que pôs no negocio tanta diligen-

cia , que aos treze de Abril , em que el Rey chegou a

Lixboa , achou ja a mayor parte das munições e da gente

embarcada , e alguma partida / e em todo o diícurfo deíla

obra pôs em tudo tanta diligencia , que de íobeja veyo
«m parte a íer danofa

,
porque de todas as couías man-

dou fazer tanta cantidade que muytas nao feruirão , e íe

perderão ; mas por outra parte aííy cumpria que fofíe
,

porque nos negócios da guerra he tão importante a abun-

dância das coufas ,
que nunca perde por íobeja

,
porque

lie lem comparação de menos dano o rauyto diílo quando
íe perde ,

que o ppuco quando falta» C A-
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CAPITULO XXXVL

£/ Rey manda dar conta ao Emperador, e ao Vrlr.cepe Ma»
ximiliano que gouerna Cajiella , de fer o Xarife entrado

em Fez , e do forte que manda fa::ier no Seinat
,
para

o que a ambos pede fauor ; e a repojia que dá o Em*
perador,

LOgo como el Rey teue nona certa cie fer o Xarife

entrado em Fez lhe pareceo c]ue tinha obrigação
de auifar diíTo o Emperador

,
que então eílaua cm Bru-

xellas , aííy poUo eftreyto parentefco e amizade que ti-

nha com eiie , como porque eílendendoíle tanto o pe-
rigo diílo ao reyno de Caftella como ao de Portugal ,

também conuinha ao Emperador tomar fobre íy parte

do cuidado de \\\q. dar remédio ; pollo qual efcreueo
logo a Lourenço pirez de tauora Teu embaixador na
corte do Emperador

, que lhe deíTe conta deíle íuceíTo
,.

e lhe deíTe a entender os males e perigos
,
que com muy»

ta rezão podião recear os feus dous reynos com a vizi-

nhança de inimigo tão poderofo , e quanto cumpria tra-

balharíe pollos remediar com toda a breuidade poflivel »
e lhe pidiíTe que quifeíle cuidar neíle negocio como o
requeria a importância delle ; e fazendo também fua Al-
teza o meímo , o que lhe daua mais em que cuidar era

o lugar de Alcaçere , o qual , inda que pollo íitio pa-
recia mal deícníauel , e da defenfao delle íe não pudeííe

tirar proueito ^ com tudo o fazia tratar de o defender
o porto e o rio

, que fe dizia ter deípoíição para fe re-

colherem nelle galés , e ouxros nauios de remo
,
que

poderião fazer muyto dano ha nauegaçao do cílreyto
,

e aos lugares de Andaluzia
,

principalmente podendoííe
também ahy ajuntar armada de Turcos

, que era mais
para recear. Pollo qual

, por agora em quanto o tempo
flao deícubria mais , ninhuma coufa parecera mais impor-
tante a fua Alteza

, que mandar fazer hum forte num mon--
te q^ue eftá acaualeyro de Alcaçere , a que chaniao Sei'-

nal.^,
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nal , para o qual tinha ja dado ordem : e que para eftji

obra fe poder fazer com mais fegurança deuia o Empe-
rador de m.andar as galés de Caílella

,
que andaííem no

cftreyto dando de fy viíla aos mouros , como que an-
dauao em fauor da gente que aly eílaua ; e que da íua

parte lhe pidiíle que afóra o cuidado que íabia que auia de
ter diílo

, pollo que também tocaua aos reynos de Caílel-

la j lhe quiíefle mandar feu parecer em toda efta matéria ,

e acerca das galés efcreuer logo ao princepe Maximi-
iiano, a quem fua Alteza mandaua também dar conta deíle

negocio. Auia ja alguns annos que o Emperador prome-
tera a ifante dona Maria fua filha mais velha em cafa-

mento ao Princepe Maximiliano feu íubrinho, filho er-

deyro dei Rey dom Fernando íeu irmão Rey dos Ro-
maos , e lendo ja ambos em idade competente para fe

eíFeituar o cafamento , andando o Emperador em Ale-
manha ocupado em negócios da Religião e Império ,

mandou ao princepe dom Felipe íeu filho
,
que íe foíTe

para elle a tomar conhecimento das gentes e eftados , de
que auia de fer fenhor , e ao princepe Maximiliano feu

íubrinho fez vir receber fua molher , e lhe entregou a

gouernança dos reynos de Caftelia ; em cuja corte tendo
el Rey mandado refidir Eíleuaô gago , lhe efcreueo que
deíTe conta ao princepe da tomada de Fez , e do grande
poder do Xarife , e quanto fe deuia recear ajuntarle com
elle a armada de Argel

,
pollos grandes inconuenienres

e danos que dahy fe podiao íeguir ha nauegaçáo do eílrcy-

to , de que a mayor parte auia de receber o reyno de

Caftelia , e que para acudir a ifto íeria coufa muyto im-
portante andarem as galés de Caftelia no eftreyto , o
que elle tinha ja mandado pidir ao Emperador, pollo

qual lhe pidiíTe muyto de fua parte que mandaíTe dar

ordem com que eftas galés eftiueíTem preftes ,
para que

em vindo o recado do Emperador fe foíTem logo ao

eftreyto, o que tudo Efteuaò gago repreíentou ao prin-

cepe como lhe fora mandado. O correyo
,
que el Rey

mandara ao embaixador Loyrenço pirez de tauora, che-

gou
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gou aBruxellas a féis de Março , e logo no mefmo dia

deu Lourenço pirez a carta dei Rey ao Einperador ,^e

lhe dilTe o que era fucedido em Fez , e quanta ^rezao

auia para em Caílella fe ter muyto receyo do Xr.rifc

agora que eílaua mais poderolo que nunca , e tinha tanta

experiência da guerra , e defcjo de a fazer aos Ciiriftaos

,

c a poderia fazer facilmente com pouca defpela lua
,
pou-

co perigo dos íeus , e grande dos contrários ,
principal-

mente íe le pudeííe aproueitar do rio do Alcaçere
,
pa-

ra recolher nelle os nauios de remo que tanto (.kíc-

jaua de armar , e que eíla ^ra a principal rezaõ que mo-
uia a el Rey a querer luftentar aquelle lugar , fendo tão

fraco por fitio
,
que fe nao podia defender íem muyto

trabalho e perigo , afora a deípefa que jambem auia de

fer muyto grande , como também o erao as que fazia

nos outros lugares de Africa, por fazer guerra aos mou-
ros , e atalhar com iOo aos males que podiad receber

mais os reynos de Caílella, que os íeas próprios, que como
eftao mais afaílados da cofta de Africa , e tem menos

comercio em leuante , nauegão menos pollo eílreyto ,

e eMo menos fugeitos aos intuitos dos mouros. O Em-
perador defpois de ouuir com atenção a Lourcnqo pi-

rez lhe reípondeo
,
que nao eílaua efquecido nem defcui-

dado deíla matéria , mas que as íuas continuas ocupa-

ções lhe não dauao tempo nem lugar para tratar delia

corno deíejaua , que era entender juntamente com ei Rey
na deftruiçaõ do Xarife

,
pollo que como os negócios

de Alemanha eítauaõ em aberro , e elie com receyo de

inimigos , nao íe podia ocupar agora neíle qu?,nto era

rezaò , nem refponder a elle refolutiuamente até vir de
Caílella dom João de figueiroa que lhe auia de trazer

repoda do confelho , com cuja vinda fe refolueria logo^
e quanto ao negocio das galés

,
que elle eíperaua cada

dií? pollo princepe Dória para com elle ordenar o que
faria de todas as íuas galés, porque lhe afirmaiiaõque
Dargut Arr:íez trataua intelligcncias com as galés de

França para f zerem entrada nos lugares da fua coíla
,

Pan. ir. T polia
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polia qual rezao naô tinha ainda aílentado fe traria to-

da a lua armada junta em guarda delia. E com quanto
o embaixador replicou que para fegurança do eftreyto

baftauao tão poucas galés
,
que não podiâo fazer falta

no principal poder da armada de íua Mageftade em le-

uante , com tudo o Emperador dilatou a repofta das cou-
las de Africa para a vinda de dom João de figueiroa

,

e das galés para a do Príncipe Dória , e que entre tanto
elcreueíTe o embaixador a el Rey

, que pois tinha mais
certas informações do que conuinha a eíla guerra , e

capitães mais práticos nella
,

quifetle cuidar bom nella
,

e tomar íobre ella pareceres , e auifallo do que aíTen-

taíTe niíTo
,
porque elle lambem queria cuidar nella de-

uagar ; e logo ao outro dia Iheacudio a gota, de que
curtumaua fer mal tratado

,
que o teue na cama alguns

dias apertado de dores em parte onde nunca as fmtira ,

dentro nos quais chegou dom João de Caftelia , e o
Emperador , como as dores lhe derão lugar , mandou
refponder ao embaixador poUo fecretario EraíTo

,
que

elle cuidara bem no negocio do Xarife , e lhe parecera

de tanta importância como lho elle fizera , e o meímo
tinha íabido pollo recado do confelho de Caftelia , e

por quanto tinha entendido que conuinha muyto im-
pidir a Dargut Arraez ajuntarfe co Xarife , mandaua o
Princepe Dória que deceíTe logo de Genoua com co»

renra galés, e três mil foldados Efpanhoes , e fofle etn

bufca do Dargut aos Gelues , onde diziâo que eftaua , e

pelejaíTe com elle no mar, ou, fe fe lhe retiralTe para

a terra , lhe queimaííe as galés , e lhe fizeíTe todo o dano
poííiael ; e que o coníelho de Caftelha lhe eTcreuia que
por entender quanto importaua mandar galés ao eftrey-

to , como el Rey lhe eícreuera , mandara a dom João de
niendoça filho de dom Bernardino

,
que com algumas

foffe vifitar os lugares dei Rey , e tomar auifos da de-

triminaç^ío do Xarife , o que ja deuia fer feyto fegundo

a ordem que para iílo fe dera em Caftelia , e que agora

mandaua elle também a dom Bernardino que íaiííe com
toda



dei Rey Dom' João o IIT. 147

"toda a armada , e apareceíTe muytas vezes no eftreyto ,

dando a entender que andaua aly em fauor daqueilc ne-

gocio.

CAPITULO XXXVII.

De Cajlella parte hum nauio carregado de mercadoriaí

para Guiné, El Rey Je manda queixar dijjo ao Prin-

cepe Maximiliano , e manda trás o nauio outro feu ,

que o toma no porto das Canareas , e o que Jobre ijjo

pajja,

A Os vinte e dous dias domes de Março deíle anno

de 549 foy e! Rey auifado
,
que num porto de An-

cjaiuzia , chamado Sao Lucar , lè armara hum nauio , de

que era íenhorio hum António de pefqueyra , cm que
le carregara muyro coril , conchas, manilhas, bacias,

c outras mercadorias das que tem valia na mina , e na

coíla de Guiné , e que efta era a fegunda viagem que
fazia para aqueilas partes

, porque a primeyra fizera

no anno de 547 , em que trouxera ouro , malageta , c

outras couías de preço ; poilo que mandou el Rey a

Efteuao gago
,
que fizeíTe logo íaber iíto ao Princepe

Maxifniliano , e lhe pidiíTe que o quifeííe caíligar de ma-
neyra que deíTe a entender quão mal tomaua oufarem
os vafíalios do Emperador feu irmso , com quem tinha

tanto parenteíco e amizade , ir tratar has partes da con-

quiíla defte reyno , em que aos meímos Portuguefes
era defelo fazelio com graues penas , dos quais vaíTa-

los do Emperador elle pudera efperar que lhe ajudaíTem

aguardar as mefmas partes, e defenderlhas dos que lá

quifeiíem ir a danarlhe o feu trato , e definquietarlhe a

terra, e lhe pidiíle muyto, que mandaíle tirar huma
eftreyta pefquifa dos que hiao nomeados na ii»formaçâo

que lhe mandaua , e achandoos claramente culpados
lhe deíle hum tal caftigo

, que foíTe terror aos outros ,

para naó auer quem ouíafle cometer huma coula tão

T 2 per-
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perjudiclal ha coníeruação da paz entre os íeus reynos
e os de Caftella ; e que atentaííe bem que tom poderia
dar polio mundo , íe por falta de caltigo em íemelhan-
les in!u!tos lhe foíle a elle forçado armar contra os vaf-

íalk)S do Emperadòr leu irmão , como contra coííayros

Franceíes e inimigos. Mas Jem embargo deíle recado,
para íe euitar hum negocio tanto contra o íeruiço dei
Rcy , como era deuaíTaríe o trato da mina , malageta ,

e cofta de Guiné , e para íe poderem auer ha mao os

culpados, com que a culpa ficaíle de todo prouada , e

eiles pudeflem auer caíligo , tanto que el Rey tcue auiio

de íer armado eíle nauio em São Lucar , e que eílaua

para partir, mandou a Jium Vaíco Lourenço, homem
de quem bem íe podia confiar aqueiie negocio , que
ToraaíTe alguma das carauellas que andauao d'armada no
eílreyto , e nao a achando logo armaíTe outro qualquer
nauio que pudeíTe auer por frete, e foíTc trás eíle que
era ja partido de Sâo Lucar , e o tomaíTe em parte , onde
polia derrota que íeuaua íe viííe claramente que hia para

as partes da Mina e Guiné
,
para que conílando por aly

do delito fe caítigaíTem os dilinqutntes como merecião.

Vafco Lourenço íe partio logo , e armando o milhor
e mais breuemence que pode o nauio que achou mais

lia mão , íe foy em feguimento do outro , que lhe Íeuaua

ja alguns dias de ventagem , e o alcançou nas Cana-
reas , onde arribara a tomar agoa e mantimentos , e fem
lembrança da ordem que Íeuaua , lançou mão por elle

eítando furto no porto , e ainda que pollos papeis e ca-

lidade das mercadorias que achou nelle , e por alguns

Portugucíes que hiao na companhia dos Caílelhanos , fe

pudera claramente perfumir fer verdade o que dos ar-

madores fe diíTera , com tudo não era proua tão clara ,

que baílafíe para deículpar a afronta que parecia que
fora feita ao reyno de Caftella em fe tomar o nauio do
leu vaíTailo quafi dentro no ícu porto , de que logo o
Princepc Maximiliano fe mandou queixar com el Rey ;

€ como fua Alteza de tal maneyra queria prouer nua

cou-
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coufa de tanro íeu desferuiço , que todauia fofe íem

offenfa nem eícandalo algum
,
por íatisfazer ha queixa

do Princepe , e por o Vafco Lourenço ireípaflar a fua

ordem , e pollo pouco relpeito que teue a remar o nauio

furto no porto , e não efperar a que fe afaftaíle da viíla

das Canareas , e íe foíTe chegando mais has partes de

Guiné , o mandou prender no Caíleilo da villa d' Ohi-

dos , onde efteue preío o tempo que pareceo que ba«

ílaua para fatisfaçao da queixa do Princepe.

CAPITULO XXXVIIL

El Rey ordena tirar o Princepe feu filho da criação das

molheres , e darlhe fua cajá \ nomcalhe os ofiiciais de

Jeu feruiço. O Princepe adoece , e conuallece dtprejja,

El Rey /e vay a Tomar , e dahy a Santarém onde ejid

a Rainha , e dahy ambos a Lisboa,

OAnno paíTado de 1548, eftando el Rey em Lisboa ;

parecendoihe ja tempo de dar outro modo de cria-

ção ao Princepe leu filho
,
que eftaua ja em idade de doze

annos , e mudarlhe o leruiço de molheres ( que ainda

então tinlia ) em officiais que o feruiíTem , a prinuyra
coufa que fez foi deípachar o amo e ama que o cria-

rão , e até aquelle tempo o íeruirão no paço , e lhes

fez honras e mercês de que ficarão bem piigcs e con-

tentes , e os filhos Jhe acrecenrou a mcços fidalgos , e

ao mais velho, que fe chamaua Francifco de moura , fez

mercê de page do liuro do princepe , e a colaça tomou
por dama , a que também a Rainha fez muytas mercês,
em que entrarão concertos e peças de caía , e ajuntou

a iíto muyto cerras elperanças de lhas fazer fempre muy-
to mayores ; e ainda que ie eíperou então na corte que
Jogo após iílo ordenaffe el Rey ao Princepe o modo do
íeruiço que tinha aílenlado , com tudo o dilatou até Fe-
Dt-reyro defte anno leguinte de 549 ,

que eftsua emAI-
lueynm , e aos dezaflete dias delie fez csiriareyro nór

00
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do princepe a Franciíco de fá, filho de João rodrigneí:

de íá aicaide mór da cidade do Porto , e de dona Cami-
lia filha do conde de villa nona, hum dos três queellfc

em Euora mmdara andar em (eruiço do Princepe , e lhe

diíTe que o elcolhera para aquelle officio polia muyta con-
fiança que tinha nas boas calidades de íua peíToa

, que
clle entendera da boa criação que dera ao princepe , e
isinda que nefte tempo dom Franciíco Portugal conde
de Vimioío era camareyro mór do Princepe , todauia
pareceo a el Rey neceííario prouer ell:e officio, por quan-
to o conde , afí/ por fua muyta idade e má deípofiç.io ,

como pollo deígofto que moftrara de fe calar dom Afon-
ío feu filho mais velho contra fua vontade , fe deixara
ficar em Belém , e nao íeguia ja a corte , nem continuaua
G Teruiço do Princepe. A dom Garcia dalmeida , a quem
él Rey tinha feiro mercê do officio de veador da cafa

do Princepe , mandou entaÒ que feruiííe o mefmo offi-

cio. A R.uy pereyra da filui filho do regedor Joaõ da
filua , a que tinha feito guarda mór do Princepe , deu as

entradas da camiía como a camareyro mór. A dom Fran-
ciíco de faro filho de dom Fernando de firo, mordomo
ímór da Rainha , fez mercê por então de entradas até

lhe declarar a mercê que lhe efperaua fazer, e as meí-
mas entradas ouue por bem que tiueiTem dom Aíonío e

dom Manoel filhos ambos do conde de Vimioío
,
que

ja antes difto continuauáo o íeruiço do Princepe
, por

ferem filhos do íeu camareyro mór. De Jorfe da filua

filho do mefmo regedor Joaô da filua , hum dos rrt-s pri-

meyros no feruiço do Princepe , fe nao tratou por en-

tão , por elle ter tomado hum modo de vida com que
parecia que tinha renunciado tudo o que da corte fe

podia eíperar. O officio de moço da guarda roupa deu
el Rey a António de fampayo , que neíle reyno tinha

íeruido alguns cargos , em que dera de íy táo boa conta,

que bem mereceo eíla honra e mercê , a que el Rey ajun-

tou auer por bem que feruilTe logo com capa , o que

todos ÍQús anteceíTores naquelle officio alcançarão def*

pois

i
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pois de íeruirem nelle muytos anos. Os moços fidalgos,

que el Rey ordenou para feruiço do Princepe , foríio dom
Manoel e dom António filhos de dom Franciíco lobo,

irmáo do barão d'Aiulto , dom Filipe de meneies filho de

dom Anrique de menefes , Diogo de faldanha filho de An-
tónio de íaldanha o velho, Riiy carualho filho de Pêro car-

ualho , dom Joaõ de caílello branco filho de dom Simão de

caílello branco , Luis da cunha filho de Aluaro da cunha ,

dom João anriquez filho de dom Anrique anriquez , dom
Vafco e dom João filhos de dotn Bernardo Coutinho , Ruy
de íbufa filho de Lourenço de foufa apofentador mor deíles

reynos , dom Francifco de lima filho do vilconde de Ponte

de lima , dom Rodrigo lobo filho de dom Luis lobo , ir-

mão lambeni do barão de Aluito , Fernão da filua filho

do guarda mór Ruy pereyra , dom João dalmeyda filho

do veador dom Garcia dalmeyda , Francifco de moura,
ejorfe de moura filhos do amo , aos quais forão tarn-

i)em dadas milhores entradas que aos outros
,
que não

erão ordenados para íeruirem o princepe. Ordenoulhe
tam.bem alguns moços da camará, e repoíleyros para íeu

feruiço , dos que eílauão nos íeus lluros ou da Rainha,

c ao mais antigo dos repoíleyros do íeruiço do Princepe ,

chamado Fero Fernandes , fez mercê de porteyro da ca-

mará, porem huns e outros ficarão aíTenrados nos liuros

dei R^-y e da Rainha onde antes eílauão, eporelleslhe
pagauão fuás moradias com nome de íerem do Princepe ,

c a elle feruião, e deíle tempo por diante começou Fran-

cifco de fá a viílir o Princepe em íua cafa , ^^^ ^^^ mais

a communicaçTo em caía da Rainha que até então tiuera.

Ordenado iílo deíla maneyra , tendo el Rey detriminado
de fe partir para Lisboa ha coarta feira de cinza ha tar-

de , eííe meímo dia polia nicnham fe achou o princepe
com febre ao parecer dos fificos aguda

,
que logo deícu-

brio alguns finais de farau'pão
,
por onde el Rey fcbre-

íleue na partida até que elle teue faude e conualeceo ,

que prouue a Deos que foy breuemente , e o leuou com-
igo a Tomar onde fe deteue poucos dias , e le veyo a

San-
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Santarém onde a Rainha o efperaua , e dahy íe partío

para Lisboa logo ao outro dia
,
que foy aos dez d'Abril ja

meada a coreíma , onde chegou ao íabado após a fefta

fejra de Lazaro.

CAPITULO XXXIX.

El Rey manda gente de guarnição a Alcacere -, declarãojje

os poderes que el Rey dd a dom Afonjo jobre a gente que
ejld no Setnal ; elle começa a fazer o forte, Chegão a
Aleacere dous fenhores de Cajiella , achajje debaixo de

huma pedra huma Cruz laurada , de que el Rey mana-

da que Ike tragao o debuxo, ^

INda que el Rey para fe fazer o forte no Seinal linha

dado a ordem que atrás fica dita, com tudo para pro-
uer nos fuceíTos que em tal tempo íe podiao recear,
mandou -com muyta breuidade a Alcacere ( de que en-
fão tinha o gouerno Aluaro de caruaího capitão de Gran-
de esforço e prudência , filho de Pedraluarez de caruaího)
guarnição de quinhentos íoldados , e grande prouimento
de munições

,
porque fe acafo viefie cerco íe podeíle

defender até lhe ir focorro , e juntam.ente efcreueo a

Euora a João de fepulueda primo e cunhado do mefmo
capitão

, que o foíTe feruir a Alcacere , onde polia boa
conta , que tinha dado de ^y em todas as partes em que
le achara , entendia que auia de íer muyto bem feruido

delle em tudo o que lá foíTe neceííario de animo e de
coníelho , e que também tinha mandado a dom Afonfo
que comunicaííe com elle o negocio do Seinal , e todas

as outras coufas de importância,- mas efte recado dei Rey
achou João de fepulueda doente

,
por onde não leue

efíeito a fua ida ,
porque quando a doença lhe deu lugar

para ella foy em tempo que era ja paflada a neceífidade

do feu íeruiço. Dom Afonfo de noronha capitão de Ceita ,

a que el Rey mandara que foíle íeruir em fazer o forte

do Seinal, como era zelofiífimo do feu íeruiço efliimou

muyto
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iruyto efla mercê , e a confiança que moftraua ter delle

em o encarregar de negocio de tanto pcíb
,
principalmen-

te vendo os largos poderes que lhe daua lobre toda a

gente que aly auia de íer junta, que fe eíperaua fer muyra,

os quais forao elles , íobre os piacs alçada até morte na-

tural nos calos crimes , naquelles fomente em que polias

leis e ordenações do reyno a mereceflera , com tanto que

não foíTem officiais da ordenança ,
porque fobre eíles te-

ria alçada até morte ciuil
,
que íeria degredo para o Bra-

fil para lempre. Sobre os fidalgos , caualeyros , efcudey-

ros e criados feus , e lobre os capitães da ordenança,

alçada até dez annos de degredo para o Braíil fem apel-

lação nem agrauo ; e fendo cafo que nlgumas peíloas

deílas cometeíTem tais crimes
,
que polias leis do reyno

tiueíTem pena de morte , elle os ícntenciaíle , dando po-

rem apellação e agrauo para a m.ayor alçada da caía da

-luplicação lias partes que quifeíTem apeliar ou agrauar,

e naô o querendo ellas fazer, elle o fízeíTe por parte da

juíliqa , e mandaíle os autos ha Rolaçao. Nas penas de

dinheyro lhe deu poder até contia de quinhentos cru-

2ad(js , ffgundo a calidade dos caíos e das pelToas fem
apellação nem agrauo, e nas obrigações dos contratos

que fe la fizeflem antre partes até contia dos quinhentos

cruzados fuás fentenças íe executaíTem fem apellação

nem agrauo, e as que paílaíTem daquella contia asjul-

gaíTe dando has partes apellação e agrauo , e defta juris-

dição exímio o capitão d' Alcacere , e os fronteyros e mo-
radores da villa , e os foldados ordenados para guarda
delia, porque toda agente que eílaua dos muros delia

para dentro ficaua da jurisdição ordinária do capitão

como antes era. E como a longa experiência tinha eníi-

nado a dom Afonío quanto importa para o bom fuceílo

das couías , e principalmente nas da guerra , naÓ fe per-

der ocafião
,
que muytas vezes fe perde por defcuidos e

falta de diligencia , logo como teue a carta dei Rey fe

começou a fazer preftes com muyta prefla e diílimulação ,

e defpois de ler praticado com Luis de loureyro , fem
. Fart.lK U efpe-
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tffperar polia gente que lhe auia de acudir de Lisboa e
d'Andaluzia , le partio de Ceita com alguns dos fidalgos

que ahi eftauão
, que forão dom Fernando íeu fiího , dom

Pedro de noronha , dom João d'abranches que eílaua

ah)' então degradado , Aires goraez de brito , Chriftouão
de melo , Filipe daguilar , Luis aluarez da cunha » Luis
de brito e Ruy de mello , e com alguns moradores da
terra efcolhidos , com que chegou a Alcacere a coatra
dias d' Abril , onde pouco antes era chegado Luis de
lourcyro com mil Coldados dos coatro mil que el Rey
ordenara para o Seinal , e Miguel d' Arruda meílre das
obras , e muitos nauios de mantimentos. Tanto que dom
Afonío deíembarcou, praticando logo co capitão d'AIca-
cere , com Luis de loureyro e Miguel d' Arruda eíla ma-
téria do Seinal, como leuaua por íeu regimento

,
por pa-

recer de todos fubirão acima ao monte , donde íe dece-
ráo logo , deixando apontado o lugar que íeria mais aco-
modado para le fazer o forte , e no meímo dia fe tornou
dom Afonío acima cos fidalgos e caualeyros que trou-
xera de Ceita , e cos mil foldados , e tomou poííe do
Seinal

,
para onde aquella melma noite fe paliarão Ber*

naldim de carualho irmão do capitão Aluaro de carua-

Jho , e dom Jorfe de foufa , e dom Pedro de fouía que-

então eftauão em Alcacere. Logo ao outro dia polia me-
nham mandou dom Afonío dizer no Seinal huma miíTa

da Cruz , e deípois de ouuida com muyta deuoção de to-

dos fe começou a obra do forte de madeyra rama e entu-

lho no alto do monte, onde então fe achou o íitio mayor,
e de milhor fortificação do que antes parecera, e daly
por diante chegauão cada dia nauios cos ofíiciaes neceíTa-

rios e muytas muniqóes e mantimentos , e muytos dos
fofdados que fe efperauao , com que a obra fe foy prof-

feguindo pacificamente fem o Xarife tratar de a impedir ,

porque , ou íoíle por andar muyto ocupado com as ccu-
fas de Fez , ou por outro algum refpeito , em todo o
tempo que durou a obra do forte nunca os alcaides cor-

rerão a a(^ella p^rte y nem ouue rebate algum que deferir^
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quietaíTe os noííos. Dom Afonfo deípachou logo hum
correyo a el Rey com recado de eítar ja fer.hor do Sei-

nal , e do eílado em que ficaua o forte , de que fua Alteza ,

oue ja eftaua em Lisboa quândo lhe chegou eíla noua ,

nioílrou muyto goilo
,
porque para o reccyo que íe ri-

nha deíle negocio íe ouue por muyto boa, e como em
Caíleila naõ faltauao fenhores que defejaííem de feruír cl

Rey , três dias delpois de tomado oSeinai
,
que ícy aos

íete de Abril, chegarão aiy o duque de Arcos , e o con-

de de Caílelhar com outros fidalgos em duas galés, que
de dom Afonío forão muyto bem recebidos , e o duque
•íubindo logo acima a ver o forte , pubricamente íe ofíe-

"receo para acudir ao feruiço dei Rey com lua peíToa , e

todo feu eftado , todas as vezes que foífe ncceflariOjO que
«1 Rey deípois lhe mandou agardccer como era razão.

Neíle tempo erao ja aly chegadas duas companhias de
gente que íe leuanrara em Andaluzia , de que erao capi-

tães Miguel donzel , e Jorfe vieyra , com que no dia que
aly chegarão eíles íenhores de Caíleila auia ja no Seinal

dous mil homens de peleja, os quais dom Afonío, para

dar moílra ao duque, fez pôr em tal ordenança que parece-

rão muyra mais gente , e o duque com todos os que com
cUe vierão , ven io que naô tinhaõ aly que fazer , fe torna-

rão o mefíno dia, e dom Afonfo como capitão experimen-
tado , por acudir a todas as nece/íídades , ordenou que a

gente , defpois de leuar cada dia debaixo acima a madeyra
necefldfia para a obra, fe pufeíTe em ordenança para acu-

dir a algum rebate fe íobreuielTe , até que o forte cftiueíTe

em termos de fe poder defender. Neíle mefmo dia , re-

«oluendolTe huma pedra em huma rocha , onde fe auia de
fazer hum traués , íe achou huma Cruz laurada

, que a

todos encheo de boas efperanças
,
principalmente por íer

em íefta feyra , dia apropriado a aquclle fagrado íinal.

De que tendo íua Alteza nouas , moíírou muyto conten-
tamento , aucndoo por bom pronoílico do que elle áefe-

jaua , e mandou a Miguel d' Arruda que lhe mandaííe
hum debuxo delia na própria forma que fora achada.

Vz CA-



1^6 Quarta Parte da Chronica

CAPITULO XXXX.

ElRey manda falar ao Emperador na guerra que je deue

fazer ao Xarife , e em elKey de Belez , e o que re!ponde.

Manda também falar na mefma matéria ao princepe

Maximiliano. Chegao nouas de Arzilla de vir cerco aos

lugares de Africa , e o que el Rey nijfo faz : no Seinal

fe mouem duuidas fobre a obra do forte , el Rey manda
lir ao reyno Miguel d^Arruda , e Luis de loureyro.

TEndo el Key mandado por algumas vezes a Louren-
ço pirez de tauora íeu embaixador na corre do Em-

perador, que lhe puíelle diante o grande receyo que fc

deuia ter do Xarife neíla conjunção
,
que eílaua pacifico

íenhor de dous reynos tão poderoíos , como erao Fez e

Alarrocos , e tão prouido de artiliiaria , munições
,
gen-

te de pé e de cauallo , e de dinheyro , e íobre tudo tão

oufano ealeuantado co bom Tuceílo de fuás vitorias , lhe

mandou agora também que lhe diíTefle que o forte , de
que lhe mandara dar conta que detriminaua mandar fa-

zer no Seinal de Alcacere para guarda do rio e defeníaó

do lugar, tinha recado que eftaua ja feito de madeyra em
modo que fe podia bem defender , no que tinha feito

muyta deípeía , e auia ainda de fazer muyta mais em q
fazer de pedra e cal , e fortificar quanto era ncceíTario ,

mas que ícm embargo diílo lhe parecia iroportantiílimo

fazer guerra ao Xarife , e tratar de o deftruir de todo
,

ou ao ínenos fazerlhe todo o mal poílluel , e que fe a el-

le parcceíTe que os lugcires de Tangere e Arzilla , inda

que naturalmente erão fracos , podião aproueitar para

eíla guerra , os mandaria fortificar o milhor que em tão

breue tempo foííe poílluel ; mas que parecia rezao que
tomaíle clle fobre fy parte do cuidado deíle negocio pol-

lo muyro que lhe tocaua, por parte dos reynos de Caílella;

c que para fe fazer mal ao Xarife por qualquer via que
foíle, importaua muyto antreter el Rey de Belez Muley
Buaçom pollo muyto credito que tinha cos mouros , e

agra-
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agrauos que recebera doXarife, que o fazião deíejar de

fe íatisfazer delle como quer que pudeíle ; polia qual re-

zão fua Alteza que em eftremo dcíejaua a deíhuiçao do

Xarife, e para iflb bufcaua todos os meyos poíTiuei:, man-

dara ja viíitar o Rey de Belez por Inácio nunez gato,

coníollallo de feus infortúnios , oííerecerlhe íeu íauor

para o que cumpriíle , e rogarlhe que lhe mandafle dizer

o modo com que ao Xarife fe poderião fazer mayores da-

nos , e que parte feria para iíTo Muley Zidão filho mais

velho do Xarife que fora de Marrocos ,
que antre os mou-

ros era auido por pe0oa de grande credito e reputação.

Propofta?; eílas couías todas ao Emperador , moftrou de-

fejar muyto de ajudar a fazer eíta guerra ao Xarife , aíl/

poUo parentefco e amizade que tinha com el Rey , como
pollo que importaua aos íeus reynos de Caílella ; mas
efculoufe por enrao de fe empregar de todo nas couías

de Africa com muytos negócios dos outros íeus eftados

que linha por dauante, a que lhe era forçado acudir, e

com ncceílidades de íua fazenda
,
pollo qual foy neccíTa-

rio a el Rey conformaríe por então co tempo , e guardar

o effeito deíle feu deíejo para quando tiuefic para ifib

milhor oportunidade. Mandou também el Rey a Elleuão

g.igo
, que eílaua na corte de Caftella

,
que deíTe conta ao

princepe Maximiliano , e ha princeía íeus íobrinhos do
recado que tinha de fer tomado o Seinal , e do forte de

mad^ívra que era feito nelle , inda que com muyto gaílo

,

com tudo íem perda de gente , do qual o mayor gofto

qu.3 tinha era o grande proueyto que fabia que dahy auia

de reíuliar ao? reynos de Caftella - porem que não íe con-
tentaua com lomente íe defender do Xarife , íenao com
buícar todas as ocaíióes de o deftruir de todo , ou ao
menos de lhe fazer todo o mal que pudeíTe , de que o
principal lhe parecia

, que era a que agora Ic lhe cff<. rccia

com el Rey de Belez
,
por fer peíloa a que os n euros ti-

nh'0 grande amor e reípeito , e por eílar tão elcandali-

zado do Xarife que nunca íe quifera reconciliar cem elle

por mais que o eile procurara
3 porçm jComo a neceíí da-
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de era muyto poderoía , ferra poffiuel que vendoíTe efe
Re/ dcsfauorecido de Cafteiia e com pouca elperança de
ter nella íocorro, iíTo o obrigaria a lançar mão dos offe-

Tecirr.entos do Xarife inda que os tiueiTe por folpeiros ^
€ tornaríe ha lua amizade , com que íe perderia a ocaliao

do mal que por íua via fe lhe podia fazer, que não íe-

ria pequena perda
,
por onde lhe mandaua lembrar quan-

to imporraua ter grandes comprimentos co Rey de Be-
Jez , c moítrarlhe fauor no que requerelTe , com aqueiíe

feruor c breuidade que requeriâo os Teus trabalhos e

deíauenturas ; e ainda que S. A. tinha por muyto certo

que lhes não auia de efquecer Jiuma couía tão importan-

te e rezoada , com tudo lhes quifera mandar fazer eíla

lembrança, porque nos negócios de tanto peio ninhuma
íe pode auer por fobeja. E porque após o primeyro cor-

reyo que trouxe a noua de ter dom Afonfo tomado o
Seinal

,
que foy a dezoito d'Abril , chegou recado de

dom Franciíco coucinho conde do Redondo capitão d'Ar-

zilla
j
que íe foaua por noua certa que os filhos do Xa-

rife com muytos alcaides íe faziao preftes para virem ío-

bre os lugares de Africa, e íinaladamente fobre Arziila ,

€ Alcacerc , e o tempo então eftaua de maneyra que com
rezâo íe podia dar credito a quaiíquer fofpeiras deíla ca-

lidade, mandou el Rey a Luis de loureyro, que então efta-

ua no Seinal com dom Afonío , que fe tornaííe ao porto

de fanta Maria , para daly prouer com gente , mantimen-
tos e muniqoes os lugares que diíTo tiueífem neceílidade ,

porque tinha entendido que ja então fua peíioa não era

Já tao necefiaria como o feria em Andaluzia, para tratar

jílo cos regedores dos lugares donde eílas coutas ouuef-

íeri de ir, e lhes dar milhor auiamento ; para o qul gálio

mandara deípachar ao feitor de Málaga trinta mil cruza-

dos , que lhe pareceo que baítariaô ,
porque aíTy como

por íe lhe eícufar gados não era rezâo que íe dt^ixaíle de
fazer o neceíTario a feu íeruiço , aíTy também o não era

fazeremfe gaftos eícuíados em coufas defneceíTarias. Mas
como o conhecimenco que cada dia íe tomaua mais cla-

ro



delRey Dom João o ÍII. 159

ro do íltlo , em que fe fazia efte forte do Selnal , daua ca-

da vez milhor a entender aos que lá eftauáo o que con-
uinha fazeríe em obra de tanto cufto edelpefa , começa-
raõfe a oíferecer dúuidás e difficuldades no proleguimen-

to delia ,
principalmente na que fe ordenaua fazer de pe-

dra e cal , al1y no lugar em que fe auia de fazer a forta-

leza , como no tamanho de que auia defer. No coníelho

dei Rey fe confiderauao também dous intentos , os prin-

cipais que nefta obra podia auer , hum íe fe faria tama-
nha qu^ pudeile recolher a gente que íempre fora ordena-
da para giiarda de Alcacere íem acrecentar noua defpe-

fa , outro
, que pois o principal fim deite forte era defen-

derfe aquelie rio , e impedirfe ao Xarife o uío e proueito
delle , e do porto , íe baftaria fazeríe aly hum caíielio ro-
queyro, que feria de muyto menos cufto, e íeruiria ba-
ftanremcnre para o mefmo intento , nas quais duuidas fe

não quiz fua Alteza refoluer íem efcreuer a dom Afonfo,
que lhe mand^i^e fobre ellas feu parecer apontado em tu-

do muyto diftiiitamenre. E porque também íe lhe offe-

reclao outras duuidas do Seinal apontadas por Miguel
d'Aruada , que fe não podião aueriguar perfeitamente
fem mais larga informação , lhe mandou que íizeíTe hum
wodello do monte , e da obra que eílaua feita nelle , e
da que fe ordenaua fazer, com todas as íuas medidas ,e
duuidas muyto bem declaradas, e fe vieííe com elle ao
reyno

,
para o qual mandou também vir com muyta bre*-

uid??de Luis de loureyro , que eílaua no porto de fanta»

M^ria
,
porque vira tam.bem o monte, e- o principio d»^

toda a obra que fe fa:&ia nelle.

C Áíi
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CAPITULO xxxxr.

E/ Rey determina mandar defpejar ArzUla \ manda a i[p9

Luís de loureyro , efcreus fobre i/Jo ao conde do Rtdon-
do capitão do lugar , e lhe dá a ordem com que fe hade fa-
zer o dsfpejo. Manda a dom Afonfo de noronha que vi
alfaltay Tutuão , e o que Jobre ijjo lhe rejponde, PaffaJJe
de Lisboa a enxobregas^

AMefina caufa que agora fazia a El Rey mandar com
tanto feruor fazer o forre do Seinal para defcnfao

do rio e porto de Alcacere
, que era eílarem tão viziho de

hum tâo poderoío inimigo como era o Xarife , o fez

também cuidar mais de propoííro na defenfao de todos os
lugares de Africa , e no modo da íua fortificação , ou íe

feria miihor reduzillos amenos numero, e o poder que
eltaua efpalhado por muytos lugares ajuntallo em menos
naquelles fomente, que tiueíTem o íicio mais acomodado
para fe fazerem fortes. Da conjunção do tempo, em que
fe começou a mouer efta matei ia , fe tomou alguma fof-

peita de nacer ifto mais de neceííidade , e receyo dos gran-
des gaítos

,
que de fifo ou prudência, porem nunca os ef-

pritos íobejamente futiz , e inquiridores das tenções alhe-

as ,
que íaô fempre os da contradição

,
podem ter tanta

força que tirem o preço lias coufas feitas com larga con-
flderação e míduro coníeiho , que lie o caminho e meyo
de fe acertar nellas , e quem pindura a honra de tao del-

gado fio CO no he o juizo deíles , eílá em muyto rifco de
a perder de todo : nem podem fazer eites , nem quais-

quer outros que feguirem feu parecer, que não feja tan-

to fifo e honra eícufar gaftos (inda que pequenos) íem pro-

ueyto nem neceíTidade , como fazellos muyto grandes
quando hio de aproueitar , e faò neceíTarios. Poíto eíle

negocio em confelho por muytas vezes , e tratandoíTe

neUe dos grandes inconuenientes que auia para fe fuften-

tarem tantos lugares em terra de inimigos , e dos traba-

lhos e neceíhdades que dahy fe aparelhauao a eíte reyno ,

fe
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{

fe detrimínou que fe íoltaíTem logo os em que nao ou-

ueííe difpofiçâo de porto para fe recolherem nelles na-

uios de remo de mouros , e por natureza foíTem tão fra-

cos que fe nao pudeííem fortificar fem muyta defpefa ,

nem defender íem grande perigo. No lugar d'Arzilla afo-

ra encorrerem eíles dous defeitos , o arrecife e o porto

delle era tal , e fazia a defembarcação em todo o tempo
tão difficultofa ,

que por mais forte que eíliuefíe nunca

os de dentro poderiao eftar feguros, porque cftauâo ar-

riícados a poderem ter cerco , e nao poderem ter locorro

por caufa do tempo e do máo porto
,
pollo qual ja em

outro tempo, em que fe nao tinha receyo de mais poder

que do dei Rey de Fez , fomente íe tratou de fe foltar a

villa , e ficar aly hum caftello roqueiro bem concertado,

porem não ouue eíFeito
,
porque íe vio que os mefmos

refpeitos, que mouião a nao íuílentar a villa , obrigauao

taiTibem a efcufar o caftello
,
pois o porto não podia re-

colher em íy couía de que os noífos pudeíTem receber

dano
, que era a caufa que podia mouer a fe procurar

tolherfe aos mouros os proueitos e ufo delle. Confide-

rando pois el Rey cos do íeu coníelho ,
quanta deípeía

íem proueito nem efperança delle le lhe offerecia da
fortificação de Arzilia , e quantas oprefsoes dauao aos

feus reynos os contínuos fobreílaltos dos cercos que fe

lhe apareihauão , ouue por Icruiço de Deos e feu largar

aquelle lugar : mas antes de o pôr por obra lhe pareceo

mandar dar conta diiTo ao capitão dos ginetes, e a dom
Pedro mazcarenhas

,
por ferem tios do conde do Redon-

do dom Francifco Coutinho
, que então era capitão d'Ar-

zilla , a que eícreueo algumas das rezoes que o mouerão
a tratar defte negocio , e lhes encomendou muyto que
íobre elle lhe mand ílem feus pareceres por efcrito , o
que elles fizerão como fe delles efperaua , e difto man-
dou também elR.ey dar conta ao conde do Redondo, que
então eílaua em Arzilia com íua molher e toda íua cafa.

Para effeituar efte negocio efcolheo fua Alteza Luis de
loureyro polia experiência e confiança que tinha de fua

i^an, IK X pef-
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peíToa : e por quanto a raayor parte do bom fiiceíTo deí«

le eftaua no fegredo com que le fízeíTe , e do reyno não
podia Luís de loureyro ir tao bem prouido para ilTo co-^

mo conuinha , ordenou el Rey que fc foíTe fazer preftes

ao porro de íanta Maria em Andaluzia , onde com mais
diíTimulaçao le poderia auiar de tudo o necellario , dando
a entender que o fazia para prouer os lugares de Africa ,

ç poderia também achar os nauios que faltauâo para a co-

pia dos íeíTenia
,
que fe aíTentou bailarem para a embar-»

cação de toda a gente de Arzilla , e deípejo delia ,
por-

que do reyno não fe fazia fundamento de irem mais que
Yinte e cinco nauios , e huma náo , e ajuntaremfe a elles

os nauios queandauao d'armada no eftreyto ; e ordenou»
fe tamanha cantidadc de embarcações

,
para que de hu-

ma fó vez fe pudeíTem recolher gente , artilharia , muni-»

ções , e mantimentos , e tudo o mais que ouueíTe ; e por-

que iílo era o que importaua , deu el Rey comiílaó a Luis

^e loureyro para que fendo neceííarios mais alguns na-

iiios os tomaíle , e de tudo lhe mandafie auiío , e fe foíTe

a Arzilla , e defle ao conde do Redondo a íua carta que
para elle leuaua , em que lhe fazia faber a íua ultima re-

íolução no defpejo daquelle lugar, polias rezoes que ja

em outra lhe efcreucra , e lhe encomendaua que deite

todo o fauor e ajuda a Luis de loureyro para o eíFeituar

como lhe mandaua , e de íua parte fallaíte aos fidalgos ,

caualeyros e moradores , e os aniraaíTe , e perfuadiíle ao
irem feruir a Tangere , e particularmente o diííeííe aos

clérigos todos , e aos religioíos de fac Francifco , e iílo

feito fe embarcaííe com fua molher e toda íua caía , e fe

vieíTe a clle para lhe fazer mercê , e fatisfazerlhe a perda

que recebia naquelle defpejo , como elle merecia por
feus feruiços , e pollos que naquelle lugar , e em outras

muytas partes lhe fízerao íeus antepaíTados : e íe por ven-

tura a gente do Xarife efciuefie tão perto, que a villa fe

não pudeffe delpejar de todo fem perigo , ou a eíle tem-,

po o Xarife lhe viefíe pôr cerco , em tal calo lhe man-
daua que embarcaííe a condeíía íua molher com toda fua

ca-
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cafa , e todas as molheres dos moradores com íuas famí-

lias , e toda a mais gente inútil para pelejar, e elJe cos

que ficaíTem em íua companhia efperaflem por recado

leu do que auia por mais íeu íeruiço. E querendo como
pay benigno, que era de todos íeus vaíTallos , dar remé-

dio devida aquelles Jiomens que deixauao fuás cafas , e

fatisfazerlhes as perdas e danos que diíío recebião , man-
dou que o conde efcoIheíTe duas pelToas de confiança , a

que deííe juramento nos íantos Euangelhos , que bem e

verdadeyramente aualiaíTem as fazendas de cada hum dos

moradores, moueis e de raiz , e fe ordenafle hum liuro

cm que por titulos apartados íe declaraíTe o nome de ca-

da morador por (y , a calidade delle , e a aualiaçao de

lua fazenda ; pollo qual defpois mandou el Rey ao con-

de do Vimiofo , que na mefa da fazenda de Africa cont

meílre Olmedo Theologo e pregador íeu , e co lecenceada

Bernardim eftcues juiz dos feitos da fazenda da índia ,

e com Francifco coelho defembargador do agrauo , e com
outros officiaes fe fatisfizeíTem todas as partes. A ordem
defte defpejo foy que íe recolheíTe toda a artilharia , e

munições, e íe derrubaíTe logo a Igreja, e moeíleyro de fao

Franciíco , e as couías fagradas delles fe leuafiem a Tan-
gere , e fe entregaííem as da Igreja na Sé , e as do moíley-

ro no outro da mefma ordem que então eftaua naquella

cidade , e deípois fe mudou a outras religiões, e agora eílá

na de S. Domingos , e que os fronteyros e íoldados foí-

íem os derradeyros que íe embarcaíTem. Após iílo íe pu-

íeíTe fogo has minas do caílello , e logo após ellas has dos
muros , e de tudo fe derrubaíTe o mais que foíTe poííiuel

;

e acabado iílo íe foíTe a Tangere , e fizeíTe dar gafalhado
aos moradores que aly quiíeíTem íicar , e aíTentarlhe os
cauallos , e fízeíTe entregar cada coufa das que recolhe-
ra ao oííicial a que pertenceíle , como conuinha ha boa
arrecadação de toda aquella fazenda. E com eíle regi-

mento fe partio Luis de loureyro de Lisboa no mes de
junho deíle anno de quinhentos e corenta e noue. Mas
nem com eíla ocupação de tanta importância pcrdeo el-
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Rey a lembrança e defejo que tinha de fazer mal aoXa-
life

,
por onde a ocaíião da gente, que fe ajuntara no Sei-

nal para o defender em quanto le fazia o forte , o mo-
uco a confiderar fe fe poderia com ella fazer coula que
foíTe do leruiço de Deos e feu

,
pois le entendia que não

era tão necenaria para defenlaõ do Seinal como no prin-

cipio íe cuidaua
;
pollo que no fim do mes de abril efcre-

ueo a dom Afonfo
,
que fe acabada a obra do Seinal íe

pudeíTe com a gente que eftaua nelle dar hum íalto em
Tutuão, e faqueallo com todo o dano que fe lhe pudef-

fe fazer , íeria coufa de niuyto feu gofto
,
por tanto lhe

encomendaua muyto que íobre ifío lhe mandaíTe logo

feu parecer , e o não comunicaíle com pefloa alguma
,

nas a dom ISÍuno aluarez leu irmão podia fomente efcre-

uer o que diiio lhe pareceíle , com quem elle ja o pra-

ticara ; a que dom Afonfo refpondeo, que a gente do Sei-

nal na cantidade era muyta , mas na calidade
,
para fe

fazer fundamento delia, muyto pouca, porque para o
arrebalde de Tutuão fomente ,

que era o que fe podia

aíTaltar de íupito , erão neceílarios três até coatro mil

foldados , e para a cidade muytos mais , e artilharia de

bater
,
porque como não podião dsr nella fem íerem

jentidos , íe foílem doutra maneyra hiao muyto arrifca-

dos a íe perderem ,
por auer nas fraldas de Tutuão per-

to de vinte mil lanças , e no caminho rauytas aldeãs ; e

com tudo lhe parecia muyto neceíTario bufcaríe ordem,

com que por alguma via fe riprimiíTe a prefunçao e ou-

iania com que então andauão os mouros
, que íe em

Andaluzia fe tocaííe caixa , dando eícalla franca e man-

timentos, íe leuantaria nella muyta gente para efie e pa-

ra qualquer outro grande feito. Com ella repofia de dom
Afonfo, ponderando el Rcy a calidade do negocio, e

vendo as coufas que defpois íucederão, deíiílio deíle pen-

íamento , e canfado das muytas e continuas ocupações

daquelle tempo íe paíTou de Lisboa a enxobregas , has

cafas do Arcebifpo de Lisboa , o fegundo dia de Mayo,
donde defpois de paíTado o mes de Junho íegulnie íe tor-

nou ha cidade has mefmas çaf^s donde íaira. C A-
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CAPITULO XXXXII.

O gouernador dá mefa geral ; ordena algumas coufas em
jauor dos foldados ; morre em Goa ; abrejje a tcrceyra

Jtícejjaõ , o que fe acha nella \ abreJJe a quarta , achajje

nella Jorfe cabral
,
que eftd por capitão em Baçaim , e

em quanto Je lhe leua recado gouernão três regentes ,-

o nouo gouernador fe vem a Goa , e o que faz em che-

gando : chegão nãos do reyno ; vay Francifco barreto Jer

capitão de Baçaim ; Tem/e a Goa a molher do gouerna-

dor que elle lá deixara,

SEndo o Inuerno de todo cerrado , o gouernador com-
padecendoíTe da grande miferia, que a gente padecia

por falta dos pagamentos , deu meia geral a quantos a

quifcrão aceitar delle ; e ajuntou algum dinheyro com
que pagou aos mais neceílitados ,

principalmente fidalgos

pobres, que le não podiáo aproueitar dos rendimentos de

que íe aproueitaua a gente miúda , tomando os Toldos

em panos, e vendendoos por preços baixos, com que em
alguma maneyra íe remedeauão. E tendo ainda o gouer-

gador para fy
,
que era contra o íeruiço de Deos e del-

Rey não acudir por qualquer via lias neccílidades e afron-

tas daquella gente , que ha cufta do feu íangue e das fuás

vidas ajudaua a íuílentar a honra eo íer daquelle efta-

do ; mandou que venceíTem foldo os que do reyno forao

íem elle , e deu licença para que cada hum vendeíTe ou
trefpaíTaíIe o feu foldo a quem quifefie, o que fez com pa-

recer dos homens letrados , e virtuoíos, de quem enten-

deo que lhe auião de dizer o que foíTe rezao e juítiça
,

porque o não quis fiar do íeu fó parecer e conciencia ;

mas ao bom zello , com que o gouernador ifto ordenou,
não faltarão caluniadores que diíTerao

,
que abrira a ven-

da aos loldos
, porque tinha trato íecreto com hum mer-

cador que daua os panos a troco delles
,
porem íoubeíTe

que era falfidade. E logo aos dous dias cio mes de julho

íeguinte \\íq deu hum acidente a modo de co»lica , de

que
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que muytas vezes era mal tratado
, que defta o apertou

de mancyra com grandiílima inchação nas virilhas, que
hum fabado íeis dias do melmo mes , tomando todos os
Sacramentos da Igreja íagrada com moftras de muyto
bom Chriftao , fallcceo de noite , e logo ao domingo pol-
ia menham foy leuado a enterrar na tumba da miferi-

cordia na capeila mór da Igreja de noíla Senhora do Ro-
fayro , acompanhado de todos os fidalgos, c do bifpo com
toda a clereíia da cidade com muyta cera acefa , onde fe

lhe fizerâo as exéquias com a deuida folenidade. Logo ao
outro dia deípois do enterramento

,
que erão fete de ju-

lho , Cofme annes, que ja era veador da fazenda , apreíen-

tou a terceira fuceíTao das que vierao co gouernador dom
João de caílro , e abrindoa cos exames e cirimonias com
que fe abrirão as outras duas, fe achou nella domjorfe
telo de ipeneíes

,
que fora capitão de Çofala , c era vin-

do para eíle reyno ; pollo qual fe abrio a coarta , em que
fe achou nomeado para gouernador da índia Jorfe cabral

que eftaua em Baçaim, onde entrara por capitão na va-

gante de dom Jeronymo de menefes , e tinha comíigo íua

molher dona Lucrécia íialha , que leuara deíle reyno com
detriminação de viuer lempre na índia. Nefta íucefiaõ di-

zia el Rey
,
que fendo cafo que o gouernador nella no-

meado eííiueíTe aufente do lugar onde fe abriíle , foíTe

logo chamado , e até a fua vinda gouernaíTe o capitão da
fortaleza , e o ouuidor geral , com inteiro e plenário po-

d^er , e em tudo o que mandaíTem foíTem obedecidos; pol-

lo que o veador da fazenda deu logo a todos três o co-

fUimado juramento , e tomou as menagens de entregarem

ocargo ao gouernador em chegando onde elles eílauao,

o qiie tudo foy efcrito e autenticado pollo fecretario Fran-

cifco aluarez , e aííinado por todos três ; e ainda que en-

tão era na força do inuerno pode tanto mais a cubica que

o perigo ,
que partirão logo fuftas a leuar as nouas ao

nouo gouernador , a competência de qual feria a primey-

ra que ganhaffe as aUiiíiaras , a que íe abalarão também
homens por terra , afora os patamares ( que faô como

cot?
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correyos) que fcus amigos lhe mandarão com a meíma
noua ; e ninhum deíles ficou íem íeu premio

,
porque o

gouernador a todos fez mercê ; e ainda que efta noua cau-

íou nelle o aluoroço que íe deixa bem entender , com tu-

do não quis aceitar o nome de gouernador , nem as fe-

itas que fe lhe faziao , até que lhe cliegou recado dos três

regentes ,
que foy aos vinte e féis do meímo mes de Ju-

lho , com que logo fe lhe fizerao as feftas que a terra de

ly daua , e Simão botelho ( que era então aly veador da

fazenda) por mandado dos três regentes, da camará da

cidade , e do veador da fazenda lhe tomou o coílumado
juramento ; elle então fazendo preíles a fua partida cora

toda a breuidade poíliuel , e deixando fua irolher na for-

taleza , e nella por capitão Gaípar fialho feu cunhado , ir-

irão delia , até a entregar a Franciíco barreto que eftaua

nella prouido por capitão , e prouendo outras coufas ne-

ceíTarias , fe partio para Goa , e aos onze dias de Agofto
chegou a Pangim , donde ao outro dia fe foy ha cidade

em fuílas concertadas de feíla , como aly he curtume , e

Bo caez o receberão os officiais da camará com as uladas

cirimonias de paleo e fala, e o capitão lhe entregou as

chaues , e íendo leuado com as cuítumadas feílas a fa-

?er oração ha Igreja , fe rerolheo dahy para o apoíenlo
que lhe eílaua aparelhado. Onde entendendo nas coufis

que os regentes rinhão feitas em fua aufencia , achou que
J-ogo ao outro dia deípois da morte de Garcia de lá man-
darão deitar pregão polia cidade

,
que daquelle dia em

diante ninguém vendeíTe nem treípaílaíTe íoldos
,
por íer

contra o íeruiço de Deos e dei Rey , de que fe queixou
com elles por íer informado que fora aquillo feito na-
quelia forma em deípcito de Garcia de fá por induzi-
mento de feus inimigos , o que le pudera fazer por ou-
tros termos de menos eícandalo , e também por lhe não
guardarem a elle o deuido refpeito, em desfazerem íem
elle o que outro gouernador fizera ; e afiy por iílo , como
por outras couías íobre que tiuerao alguns debate? , não
ficarão muyto correntes, e mudou algumas coufas que

por
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por elles achou ordenadas. Após ido lhe não tardou muy-
to auifo de Francifco da filua capitão de Cochim, que el-

Rey eftaua deíauindo co Rey da Pimenta por differença»

antigas que antre ambos auia ,e porque agora nouamen-
te o Rey da pimenta fe tinha concertado co C^araorim
porgroíla peita que delle recebera

,
para lhe dar polias

íuas terras paflagem para as de Cochim
,
que era em gran-

difllmo dano e perjuizo , aííy do mefmo Cochim, como
noiTo, no que o capitão Franciíco da filua ja metera a mão
para os concertar, ora com rogos, ora com ameaços feitos

ao Rey da Pimenta , mas não o pudera acabar com elje ,

pollo muyto fauor que tinha do C^amorim
, pollo que era

forçado ir elle lá em peíToa meter em paz eítes dous Reis ,

de cuja defauença fe apareiliauão tamanhos inconuenien-
tes ; com que o gouernador íe detriminou em ir a Co-
cliim , mas dilatou a ida até chegarem as nãos do reyno ,

de que a cinco de Setembro chegarão a Goa duas , em
que hião por capitães dom Aluaro de noronha filho de
dom Garcia de noronha, VifoRey que fora da índia , na
náo boa Ventura , e Jacome trilião armador na náo São
Felipe, que derão nouas que deíle reyno partirão aquel-

leanno cinco náos , e os capitães das outras três erâo
Dio^o botelho pereira em São Bento, João de mendoça
no Zambuco , e João figueyra de bairros na Burgalcía ,

de que defpois viei-ão nouas de íer perdida. Logo como
eftcis náos chegarão, o gouernador defpachou para Ba-
çaim Franciíco barreto > que era prouido por el Rey na

capitania daquella fortaleza , e chegando a ella íe embar-
cou para Goa em algumas fuftas dona Lucrécia a molher
do gouernador, para cujo recebimento os cidadãos apa-

relharão muytas feftas
,
porem fabendo o gouernador que

era ella chegada a Pangim , lhe mandou recado que fe re-

colhcííe nas cafas de António pefíoa , onde a foy bufcar

huma noite ea meteo em fua cafa , de que queixandoíTe

os cidadãos pelos gaftos que tinhão feito , ellc lhes agar-

deceo a boa vontade, e lhes diíTe queaquelles gaftos fe-

rião milhor empregados no recebimento dei Rey de Ta-
nojc
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nor , de que tinha certeza que auia de vir a aquella cidade,

c não era rezão que íizeííem tantos.

CAPITULO XXXXIII.

O mejlre de Santiago domjorfe vem ha corte ,
trata amo-

res e cajamento com dona Maria manoel dama da Raj/-

Ttha y e o que el Rey pajja fobre ijjo co mefmo mejlre,

EStando el Rey em Lisboa efte mefmo anno veyo ha

corte dom Jorfe , filho dei Rey dom João o fegundo

deíle nome , meílre das ordens de Santiago e d' Auis , e

íe apofentou em Santos o nouo , onde eftaua a comendâ-
deyra fua mãy , e como por natureza era inclinado a pa-

ço , e damas , e outros femelhantes paíTatempos , algum
tanto alheyos da autoridade de fua peíToa , e da fua muita

idade , começou a frequentar a cafa da Rainha , a qual por
Jhe fazer mercê e gafalhado , e parcccndoihe que nelle

,

lendo quem era , não podia entrar penfamento d' amores
€m que ouueííe mais que o nome delles , lhe coníentia

chegarfe e praticar co a dama com quem dizia que os tra-

taua
, que era dona Maria manoel filha de dom Fernando

de lima ja fallecido , e de dona Francifca de vilhena ,

dama que também fora da Rainha , com quem andando
no paço o mellre trauara outros amores. Começaraofe
cftes que então o meílre trataua com dona Maria , em
aparência das liberdades que o paço permite , o que a

Rainha lhe fofria e feílejaua, parecendolhc que com eíla

ocupação de amores pubricos e claros o poderia diucrtir

d'outros penfamentos
,
que por ventura erão contra íua

conciencia , até que veyo a entender que trataua delles

mais de fifo do que conuinha ha vida e honra delle , e ao
refguardo e honeílidade que ella procuraua ter em íua

cafa. O meftre porem defejofo de caiar com dona Maria
ordenou os amores com tanta quebra de íua autoridade ,

que íe veyo a cuidar delle que o deíejaua mais por aíFei-

ção apetitofa e defordenada , que por outro ninhum reÍT

Fart. IK Y pei-
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ptuõ y ê CCrrieçou de uíar de recados e cartas por meyo
de terceyras , e fiarfe de alguns criados feus de pouca
idade , fem querer dar orelhas a íeus parentes e amigos

,

qiiQ lhe aconfelhauão que ou fe apartaíTe daquelles amo-
res por quem era , ou os trataíle como quem era. Os qué
ifto então pior tomauâo erao o duque d^ Aueyro filho

mais velho do medre , e erdeyro do íeu eftado , e dom
James feu irmão Bifpo de Ceita , porque como COniie-
cião bem a natureza de feu pay, recean^.3 muyto que fa-

zendo elle mais cafo do íeu ^"^.^ho
, que do que lhe conui-

rha, íe vieíTe a calar Com dona Maria, não porque nella
negaíTem . r.tm deixaflem de conhecer fangue , virtude ,

ç todas as outras boas partes merecedoras de coufas muy-
to grandes , fenão porque a grande diíFerença das idades ,

fendo a d'ella íós de dezafíeis annos , e a de feu pay fe-

tenta , fazia o negocio aípero e defarrezoado , e o modo
com que ifto podia vir a fer encontraua em certo modo a

honra de feu pay , e acrecentaua as necefidades de fua fa-

zenda
,
que forçadamente auião de crecer cos gaílos do

caTamento , e o que mais lhe lembraua era o riíco que
podia correr a vida de feu pay cafando em tal idade ; e

não deixauão também de ter diante dos olhos, quão mal
èftaria a elles terem em lugar de mãy quem polia idade

pudera fer filha década hum delies ; eíías rezoes juntas

ao amor que tinhão a hum tal pay, os obrigaua a trata-

rem de o deíuiar defte peníamento com aquelle refpeito

e moderação , com que os filhos deuem acudir aos erros

de íeus pais , difilmulandoos antes com amor e obe-

diência , que emendandoos com rigor e ilenfão
,
prin-

cipalmente nas coufas de que aos filhos pode vir al-

gum proueyto ou intereíTe
,
porque neílas cuíluma a ter

jiiais lugar a cubica que o amor
;
porem iílo íucedeo ao

duque d' Aueyro e ao Bifpo feu irmão tanto ao reués do
que imaginarão ,

que antes parece que foy meyo para

acrecentar no meílre a affeição de dona Maria , e pôr lhe

defgoílo e quafi auorrecimento de feus filhos, efpecial-

mente do duque , de quem fe mais queixaua j e chegou
í&o
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ifto a tanto que íe diíTe que hum dia ,
que dona Maria

ouue licença para ir a caía de fua may , a recebera lá por

nioiher , deípois de a ter recebida por hum efcrito íeu

que lhe mandara ao paço. A Rainha nefte meyo tempo

naô deixou de reprender muytas vezes a dona.Maria do

exceíTo deíles amores , e amoeftalla que nao tratalle mais

delles , nem lhe parecefle que auia de cafar co meílre ,

porque nem a ella vinha bem , nem el Rey e ella o auião

por íeruiço de Deos nem feu
,
que a ella farião mercê ,

e a emparariáo honradamente ;
porem ella , inda que pu-

fera fempre muyta duuida ao caíamento , eftaua ja então

de todo perfuadida por feus parentes a confenrir nelle , e

tão tomada dos filhos do meílre por couías que lhe dizlão

delles
, que a principal parte de o querer leuar auante

foy eftranharemno elles tanto , e não íem algum menos
cabo de fua peíToa , que era o que mais íentia. Neftas

differenças de huns tratarem de effeituarem o cafamento ,

e outros trabalharem pollo eítoruar , íe paliarão alguns

mefes, fem ao meílre nem aos parentes de dona Maria vir

ha memoria o parenteíco de affinidade , que antre amboç
auia dentro no coarto gráo , no qual , fe ouuera diípen-

lação j o negocio fe concluirá de todo , mas cocno fe íoube

que a nío auia , fe impedio ante o Núncio e ante o Papa.

E vendo el Rey que o meílre infiítia neíles íeus amores ,

fem lembrança nem coníideração do que conuinha a íua

idade, polia rezao e parenteíco que tinha com elle, o cha-

mou e lhe pôs diante os grandes inconuenientes e danos
que le lhe íegulao na vida , na honra , e na fazenda do
cafamento que lhe diziao que trataua , afora tratallo por
modo tão alheyo do que deuia a fua peííoa

,
que era fó

baílante cauía para lho elle eílranhar muyto
,
pollo que

lhe rogaua que quiíeíle cuidar bem e deíapaílionadamence
no que fazia , e defiílir do peníamento em que andaua ,

pois não deuia de ignorar quanto lhe cumpria por todas
as vias. O meílre delijois de beijar a mão a S. A. lhe deu
feus defcargos do que era paílado , fazendolhe o negof
cio mais leue do que fe dizia , e prometeo de íe tirar de

Ya todo
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todo delle ,
para o que baftaua fomente aconfelhallo niíTo

S. Alteza , e mandarlho , e moítrar tanto amor has fuás

couías. Mas paíTados alguns dias pode tanto mais com elle

o Ímpeto de íua aííeição
,
que a obrigação de fua promeí-

fa, que fem íe lembrar delia não lómente fe não apartou

daquelles penfamentos , mas fe embaraçou tanto mais
nelles, que começou a confeíTar mais claro que era cafado

com dona Maria por palauras de prefente , e que man-
dara pedir ao Núncio difpeníação da affinidade. O que
chegando has orelhas d' el Rey , o tornou a chamar , e

refumindolhe o que paííara com elle , lhe perguntou íe

era caiado , e íe o não era , não auia por íeruiço de Deos
nem leu caiar elle com dona Maria ; a que o meílre como
alcançado refpondeo confufamente dizendo

,
que íe o ja

não tinha feito o não faria. Deípois diíto lhe mandou el

Rey dizer por Pêro dalcaqoua carneyro feu fecretario que
ceílaíTe daquelles amores, porque lhe naó conuinha tal ca-

famento , e aíTy lho mandaua ; a que elle reípondeo que
faria o que lhe mandaua S.Alteza, de que o fecretario fez

hum aílento.

CAPITULO xxxxiiri.

Vay efle anno huma armada ha índia de cinco nãos ; vay
outra para o ejireyto e guarda da cofia do Algarue ; outra,

para guarda da cojla de Portugal, El Rey ynanda dom
Pedro mazcarenhas e dom 'João mazcarenhas feu fobri^

nho a tomar informação do Seinal , e ver a cidade de

Tangere , e o regimento que lhe dd em ambas eflas coujas,

1]^ M meyo de tantas ocupações e cuidados das couías

L dWfrica , n^iy ouue defcuido no que cuinpria has da

índia j e ao bem do reyno
,
porque a vinte e três de Mar-

ço deíle anno de 5*49 partirão para a índia cinco náos ,

em que forao oitocentos e ciiicoenta homens antre gente

de guerra , e a que íeruia para marcação das náos dei Rey,
que erão duas íómente , e as outras três erão de merca-

do-
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dores , e foy tão pouca gente eíle anno , porque nas ar-

madas do paliado fora mandada muyta : das náos dei Rey
forão por capitães dom Aluaro de noronha , filho de dom:

Garcia de noronha, em ião boa Ventura , c Diogo botelho

pereyra em S. Bento , e nas outras três forão capitães Ja-

come triílaó na íua S. Felipe , na dos Burgalefes , cha-

mada o Saluador, João figueyra , e na náo Zambuco
,

que era dos Loronhas , Joaô de mendoça dalcunha o ca-

ção. Após efta armada aos dezaíTete dias do Abri! íe-

guinte partio outra para o eílreyto, e guarda da coíla do
Algarue , de cinco carauellas com duzentos homens , de
que Jiia por capitão mor Luis coutinho em huma chama-
da a Galga , e das outras coatro eraô capitães António
peííoa , Ruy gonçaiuez , Francifco lopes, c Joríe gomez ,

e no primeyro de Junho partio para andar em companhia
deíla armada outra carauella , de que era capitão Fran-

cifco de madureyra ; a vinte e lete de Mayo do mefmo
anno foraô três carauellas has ilhas com cento e oitenta

'homens, ajuntaríe com as que Pedreanes do canto lá

auia de armar para irem efperar as náos, que aquelle anno
auiaõ de vir da índia ; das quais três carauellas forao por
capitães Sim.ao rodriguez , Gaípar anriquez , e Joríe an-

riquez. Fizeraõííe também três nauios preftes com du-
zentos J]omens para irem a Tangere , Árzilla , e Alca-
ccre em feruiço èd Rey. A derradeyra armada que fe fez

eíle anno foy de três nauios com duzentos homens
, para

andar na coita íegurandoa dos colTayros ; eíla partio em
Agofto , e foy por capitão mor delia Belchior de íouía
em hum dos nauios , e dos outros dous forao capitães
Francifco faleyro , e Manoel ribeyro , em lugar de An-
tónio leme, a quem eftauâ dada a capitania , c por adoecer
deixou de a ir feruir. El Rey neíTe tempo vendo as muytas
duuidas que no confelho fe mouiaõ nas coufas de Africa

,

e que polia muyta variedade das informações , e parece-
res fe nao podia acabar de reíoluer nellas , derriminou
mandar lá dom Pedro mazcarcnhas , de quem íiaua que
IJie faberia dar a verdadeyra e certa informação difto , e

quis
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quis que foíTe com elle dom João mazcarenhas feu íobri-

nlio , capitão que fora da fortaleza de Dio no íegundo
cerco que lhe pôs el Rey de Cambaya , em que fe ouue
com tanto fiíb e prudência, alem do grande esforço

, que
polU experiência, que aquy tinha alcançado

,
pareceo a

S. A. que o feu voto nas couías das fortificações deftes

lugares d' Africa íeria de muyta fuftancia; e ordenou que
em companhia de ambos tornaíTe Miguei d'Arruda

, que
fora o engenheyro de tudo que eílaua feito no Seinai , e
tinha particular conhecimento das coufas delle , e man-
dou que foííe também Diogo telcz Portuguez , que pou-
cos dias antes mandara vir de Alemanha , onde feruira o
Emperador alguns annos , aíly nas guerras , como em
outras partes com tao boa opinião

,
que o Emperador o

encarregara de muytas couías de importância. Com eíles

dous engenheyros mandou também el Rey que foíTem

dous meilres de náos bem práticos e experimentados nas

coufas do mar
,
para que viíTem e examinaíTem bem fe o

rio do Seinai podia feruir de porto ou naó , porque eíle

era hum dos mais fuftanciais pontos defta matéria, de que
mais pendia a reíbluçao do forte do Seinai. Mas porque
a cidade deTangere importaua muyto íortificarfe antes

de vir o outono , em que íe dizia que o Xarife detrimi-

naua de vir em peíToa pôrlhe cerco , e o tempo era ja tao

breue que conuinha muyto começaríe a fortificação logo,
e fabcríe com quanta gente íedeuia mandar prouer, man-
dou el Rey a dom Pedro que a primeyra couía de que tra-

taíTe foííe a cidade de Tangere , em que entaõ eílaua por
capitão dom Pedro de menefes filho de dom Duarte , cotn

quem mandou a dom Pedro que comunicaíle o modo em
que íe milhor poderia fortificar a cidade

,
para fe fegurar

dos padraílos que então tinha , e fe íeria milhor atalhar-

fe
,
por onde , em que modo , e com que defpefa , e que

auiamento fe daua ha obra que era ja mandada fazer , e

fe era a propofito da tenção porque fe ordenara , fe no
porto podiao furgir galés , ou fuílas , e quantas , e que
ventos curfauaò nelle , e íe fe podia fazer nelle força que

fe-
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feguraíTe dos inimigos os nauios que nelle cRiueíTcin

furtos , e a defpefa que íe faria Uí^Ma. E para o negocio
prefenre examinaíTe bem quanta gente feria neceflaria pa-

ra íegurança da cidade na forma em que entaõ eítaua ^

akrn da ordinária que era curtume eílar neila , e deípois

de fortificada ê atalhada com que gente fe poderia fuflen-.

tar e defender: e também foubefle quanta gente de pé e

de cauallo então eftaua nella , e tudo mandaíTe pôr em
lembrança bem clara e diftinramcnte ; e fendo caio que

eftando elle ainda em Tangere com dom Joaó íeu fubri-

nho ocupado em cada huma deílas coufas , vieíle gente

do Xarife a pôrlhe cerco , ou noua de vir elle inefmo a

iíTo , que acabando de aíTeiitar as coufas do feu regimen-

to , íe naó deiiueíTem na cidade por caufa do cerco , mas
que fe foíTem logo ao Seinal , coino eftaua ordenado ,

porque para efta neceíFidade
,
que podia fobreuir , erad

mandados leuantar em Andaluzia dous mil foldados, de

que logo iriao mil , e os outros eíperariao ícu recado , e

alem deftes dous mil foldados iriao mantimentos para

iiiais coatro mil por tempo de três mefes , dos quais íe

tomariaõ os que a elle , e ao capitão dom Pedro de me-
nefes , e a dom João pareceffem neceíTarios , afora os mil

que mandaua que folTem logo ; e como tiuelle dado or-

dem a tudo iílo , o auifaíTe com breuidade , e íe pariiflem

para o Scinal , onde defpois de íe informar da difpoílçao

do rio , fe podia auer nelle íurgidouro e eftancia para na-

uios , e quantos , e de que calidade , e com que ventos ,

trataíFe do lugar em que fe auia de fazer o forte , íe onde
íe começara , fe em baixo na ponta do Scinal , ou fe íe

faria de maneyra que feguraffe parte do monte , e vieííe

decendo ha ponta , no que porem fe mouiao muytos in-

conuenientes ; e tomada a reíoluçao áo fitio tratalfe do
tamanho de que íe deuia fazer para fegurança do porto,
porque íe para iíTo baftaíTe hum caftello roquc/ro, em que
eifineílem cento e cincoenta foldados íem cnualios , iíTo

aueria por mais íeu feruiço , e eícuíaria a deípeía d' Al-
cacere , e o mandaria logo deípejar de todo ^ e proueria

o
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o caílello de maneyra que nao foíTe neceíTario aos que
eíliucílem nellc íeruiríTe de campo para coufa alguma , c
traraííe também de cauas , couraças , canos d' agoa , e
poços , e da deípeía que fariaó todas eftas couíiís , e do
modo em que le auiaó de fazer y e da refoluçaõ que fe

tomaíTe em cada huma delias fízeíTe aíTento para elle ver ,•

e detriminar em tudo o que mais conuinha ; e quando fe

tornaíTe para o reyno defle de caminho villa has obras de
Ceita

,
para lhe dar rezaó delias , e feu parecer. Deípi-

didos dei Rey com eíle regimento dom Pedro e dom
João , íe partirão logo nos três nauios que atras fica dito

que fe fízeraó preíles para irem aos lugares de Africa , nos
quais hiaõ cento e cincoenta homens , e num delles que
fe chamaua íaò Miguel hia o mefmo dom Pedro por ca-

pitão, e dos outros dous eraõ capitães Tomé de íoufa ,

c Manoel jaques.

CAPITULO XXXXV.

E/ Rey mãJida dar conta ao Emperador das rezões porque
quer mandar defpejar Arzilla , e de como manda dom
Pedro ma-zcarenhas a ver ai coufas do Seinal , c de Tan-
gere \ trata de jauorecer el Rey de Belez ; mandafaliar
líijfo a ti Rey de Boémia y e ao Emperador,

VEndo cl Rey que o Emperador , íem embargo de
ter bem entendida a importância deíl^a matéria das

coufas de Africa , de que íe lhe tinha dado conta , fe

efcuíiiua de fe antremeter nella quanto conuinha com as

neceílidades de fua fazenda , e ocupações de outros negó-
cios

, por onde ficaua íobre elle fó todo o pefo delia , no
que tocaua ha ofíença do Xarife , e ha defenfaõ dos lu-

gares de Africa, detriminou acudir por {y fó a huma coufa

e outra , da maneyra que lhe parcceo íer neceíTario para

remédio das neceílidades prefentes , e feguranqa dos pe-

rigos que fe podiao recear de inimigo tao poderoío , e

taô vizinho. Mas comtudo parecendoihe rezaõ dar conta
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ao Emperador do que tinha ordenado , mandou ao em-
baixador Lourenço pirez <jue, defpois de lhe dar as graças

polia boa vontade com que lhe offerecia íeu fauor e aju-

da , lhe diflelTe, que pois lhe a elle parecia que por então

fenao deuia tratar de oíFender o inimigo , nem eftaua em
rempo para iOo , era bem que fe deixaííe para quando
ambos juntos o pudeíTem fazer boamente. E pois então

o tempo lhe não daua lugar para mais , detriminaua man-
dar prouer os lugares da frontaria de Africa , e redu-

zillos a menos numero para que ficaílem mais defenía-

veis , e delles íe pudefte fazer mais dano ao Xarifc ;

polias quais rezoes aííentara mandar defpejar Arzilla ,

não tanto pollos perigos que podia auer na fuílentaçao

€ íocorro delia , quanto por não auer nella porto em
que íe pudeíTem recolher galés e nauios de remo

,
por-

que ainda que parccelíe que dcíle lugar íe podia milhor

fazer guerra aoXarife que de nlnlium dos outros, comtu-
do eíla fó rezuo

,
que podia auer para íe íuílentar, não era

de tanta força , como outras muytas que obrigauão a dei-

xallo, e por iíTo tinha ja dado ordem com que fe deípejaíFe

antes que pafsafse o verão , que era o tempo em que o
arrecife de Arzilla daua de fy a embarcação e deíembarca-

ção mais fácil e íegura ; e a Tangere mandara dom Pedro
mazcarenhas com alguns engenheyros a ver a calidade do
porto , e o modo em que milhor íe podia fortificar, e íc

para a difpoíiçao do íitio feria bom atalharfe , e por onde

,

para com a informação
, que de lá fe lhe mandafse , fe to-

mar refolução acerca daquelle Ingar, e que entre tanto o
mandaua prouer de genre, mantimentos, e munições, com
que pudefse eltar mais íeguro. E quanto ao Seinal , o forte

de raadeyra eftaua ja quaii acabado , mas fobre fe fazer

de pedra e cal , c o modo de que fe faria , fe mouerão
tantas duuidas e dificuldades, que lhe não parecera bem
reíoluerfe íem o mandar ver de nouo por peísoa de que
confiafse que niílo o poderia bem feruir

,
polloque manda-

ra ao mefmo dom Pedro mazcarenhas que faindo de Tan-
gere fe foíse ao Seinal , e por fua peísoa vifse bem o fitio, e

Pi?r/. ir. Z €i-



178 Qiiarta Parte da Chroníca

examlnafse as duuidas e difficuldades que fe niouiao ^
para que com a informação que lhe diíso raandafse fe

refoluefse no que era mais íeu íeruiqo. Mas como o
principal intento e defejo dei Rey era oífender o Xari»

fe , e pretender fua deílruiçao
,
pareceolhe que íe abria

para ifso hum bom caminho por meyo dei Rey de Brf
lez, dequeja atrás fica feita menção ; o qual lendo re-

colhido para o feu reyno deípois do Xarife ter entrado
em Fez , e chamado por elle com largas promefsas , lhe

não quis obedecer por fe não fiar delle , e não íe fi-

ando também da íua própria cidade, nem dos feus pró-
prios vaísalios

, que efquecidos da obrigação que lhe

tinhão fe leuantarão contra elle , e tomarão voz poUo
Xarife , lhe fora forçado pafsarfe a Mil ilha , onde fe

dizia que então eftaua^- e afora entender fua Alteza que
a efte Rey , fó por íua peísoa e esforço , fe deuia não
íomente bom acolhimento , mas todo fauor e ajuda ,

punha também diante quanto importaua aos reynos de
Caftella não ficar o Xarife fenhor de Belez , em que po-

dia recolher galés fuás e de feus amigos e confederados /

e por ifso praticou eíla matéria com Lopo furtado de

mendoça embaixador do Emperador nefta corte , e o
mandou lembrar a el Rey de Boémia , e agora o man-
daua também prefentar ao Emperador por Lourenço
pirez , para que com breuidade efcreuefle ao confelho

de Caílella que antretiuefse efte Rey , e o fauoreceíse ,

e íe aproueitaíse deíla ocaíiãa aates que fe Ike fofse

dantre as mãos.

C A^
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CAPITULO XXXXVI.

Dom Pedro mazcarenhas chega a Tangcre , e o que ahy

faz ; chegalhe aly recado de el Rey de fer entrado no

ejlreyto Dargut Arraiz ; p^ff^JJc daly ao Seinal com
dom Bernardino de mendoça ; as diligencias que ahy

fe fazem , e a refoluçao que je toma,

DOm Pedro mazcarenhas chegou a Tangere a vinte

e cinco de Junho defte anno de 5*49 dia do Apo-
ftolo Santiago , e logo no mefmo dia com dom Pedro
de menefes capitão da cidade, e com dom João mazca-
r-enhas , e cos mais que leuaua comfigo para aquelle

eíFeito , foy reconhecer todos os muros de mar a mar
polia banda de dentro , e a fortificação que nelles era

feita , e a que eftaua por fazer conforme ha traqa que

el Rey antes mandara ; e do que achou feito mandou
a Miguel d' Arruda fazer hum apontamento que man-
dou 3 el Rey , logo ao outro dia defpois de fer chegado ,

no qual elle e os mefmos que o dia dantes o acompa-
nharão , correrão o muro polia banda de fora , e vendo
o padrafto que tem perto das tranqueyras , a que cha-

mâo o alcorão
,
pareceo a todos aquelle lugar o mais

fraco de fitio e de muros que íe podia ver em frontaria

de inimigos , e o que menos difpoíição tinha para poder
fer tortifícado fenão com muyia defpefa. E defpois de

cada hum delles cuidar comfigo , e todos juntos pratica-

rem muytas vezes todos os modos que podia auer para

eíta fortificação , fe vierao todos a concertar em huma
traça

,
que lhes pareceo a mais conueniente ha guarda e

defeniao do porto e da cidade , auendoíse de atalhar ,

que dom Pedro mandou a el Rey , e entre tanto fez dar

prefsa ha obra velha , emmendando nella algumas coufas

poUo parecer comum de todos , e dando ordem que íe

arraíafse o alcorão , no que fez pôr mais diligencia por
chegar então aly noua que o Xarife vinha pôr cerco á

aquella cidade , na qual então não auia mais ^ente que

Z 2 tre-
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trezentos e cincoenta foldados em duas companhias i e

de officiais e gente de íeruiço outros trezentos e cincoenta

homens i
pollo qual dom Pedro eícreueo a el Rey qu«

mandaíse logo os mil loldados que tinha ordenado , e

prouimento de mais officiais e rauni^^ôes e principal-

mente madeyra , e as mais coufas necefsarias para re-

payros ; e quanto ao porto da cidade pareceo a todos

capaz de muytos nauios de remo , e de boa eftancia para

elles com todos os ventos , e que fe poderia fegurar com
pouca deípeíai eefta informação com a traça que fe dea
por parecer de todos para a noua fortificação da cidade

mandou dom Pedro aelRey, como leuaua porfeu regi-

mento , e detriminou partirle logo para o Seinal fem elpe-

rar por dom Bernardino ; e eftando efperando pollo vento
leuante , com que auia de fazer feu caminho , lhe chegou o
derradeyro dia de Junho auiío dei Rey de ter nouas que
Dargut Arraiz era entrado no eftreito com groíTa armada >

e tinha intelligencia fecreta co Xarife ; polloque lhe enco-

mendaua que pufeíTe tao bom recado fobre fy, que íua pef-

foa nao correíTe perigo ; a qual noua também dera em Tan-
gere hum catiuo que viera fugido de Fez , e diíTera que lá

ouuira falar niíTo : e ainda que por huma parte faberemfe

na corte do Xarife as couHis de Dargut Arraiz comíirmaua
a fulpeita que fe tinha d'auer antre ambos intelligencia íe-

crcta , o que daua mais em que cuidar a dom Pedro ;

com tudo por outra vendo elle que nao fegundaua a

noua de huma coufa tamanha e tâo importante , nem
era poífiuel fer tão oculta que a fama a nao apregoade
por diuerfas partes , principalmente tocando a tantas y

cuue que não auia nifto de que ter receyo ; e por eftar

aly ja dom Bernardino com algumas galés , fe partio

com elle de Tangere , deixando cumprido inteyramente

o que el Rey lhe mandara , e chegarão ambos ao Sei-

nal a fete dias d'Agaílo , onde logo como furgirão foy

ter com elles dom Afonío de noronha , e por não íe

perder tempo elle e dom Pedro , e dom João mazcare-

jihas , dom Bernardino e Miguel d'Arruda forao nas

meí-
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1

mefmas galés ver os portos da parte do ponente ; e o
primeyro a que foráo ,

que fe chamaua de fanta Cruz , ou-

uerão que nao podia feruir ha fortaleza por fer muyto
deícuberto aos inimigos , e de pouco proueyto para os

noílos. O outro ,
que fe chamaua do pé da Rocha , em

que virão muytos trabalhadores quebrando penedos me-
tidos dentro n'agoa , acharão que feria abrigado do le-

iianre , mas que componente feria a defembarcação nelle

muyto perigofa , íe lhe não fizeflem algum emparo que

o abrigaíle daquelle vento, o que não podia íer íem gran-

de dílpefa , e com ficar o proueito incerto e duuidofo.

Neíle porto defembarcarão então todos , e íubirao ao
forte do Seinal , e reconhecendoo por dentro e por fora ,

e as balarias que poderia ter , e os outros lugares em
que íe praticara que feria milhor aíTentarfe , concor-

darão todos que em qualquer parte que fe fízeííe era

obra aflaz cuíloía , e de mais perigo que proueyto
, por

muytas rezôes ; de que huma de muyta força era que
não fe podia fazer fundamento de outra agoa para fer-

uiço da fortaleza fenão da que fe recolheíle da chuua
em ciíternas , ou da que íe pudeíTe ter em pipas

; por-

que nos poços que fe abrirão auia tão pouca, que era

mais ocaíião de brigas que remédio da neceífidade , e

falra que auia delia , e eftaua tão longe , que auendo cer-

co fe poderião os noíTos muyto difficultofamente apro-
ueyrar delia , e os inimigos com muyta facilidade da-
nificalla ou tolhela. Na cantidade da gente . que íeria ne-
ceílaria para guarda deíle forte, ouue antre elles differen-

tcs pareceres, mas em fim fe vierão a refoluer que até fe

fazer de pedra e cal deuião de eílar nelle quinhentos
foldados não fe defpejando Alcacere

, porque a gente de
cauailo que eíliueíTe nelle feguraria o campo aos do for-

te i e parecendo que cumpria defpejarfe Alcacere, de-
uião ficar no Seinal corenta de cauallo até a obra noua
fer acabada

,
por quanto as achegas para ella , e prin-

cipalmente a agoa eílauão tão longe que era neceísaria

terem lempre atalayas no campo , c gente que defse

coílas
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çoftas aos íeruldores , da qual gente íe iria deminuindo
fegundo a obra foíTe crecendo. E porem íe affirtnarão

que pollo tamanho de que eílaua traçado ( o qual a dif-

poíição do lugar não lofria fer mais pequeno) fe náo
poderia íuílenrar com menos de duzentos e cincoenta
íbldados , e vinte de cauallo

, que para algumas couías
neceíTarias aos que eftiuefiem em guarda do forre fe não
podião eícufar. Neílas coufas todas fe achou preíente e

deu feu voto dom Bernardino de mendoça
, que deípois

de concruidas fe foy daly a Ceita , onde fazendo pouca
detença íe fez ha veila na volta de Malega.

CAPITULO xxxxvir.

Dom Pedro mazcarenhas toyna 7Joua informação fobre o

; porto de Aleacere , e a manda a elRey cojeu parecer e dos
• mais que ahy eftão , ajjyjóbre ijjo , como fobre a obra do
. Seinal ^ e do defpejo da vilia; e o que elRey refponde a tu*

. do. Mandalhe el Rey que reforme a armada , e junta^
mente com dom Bernardino vd em bufca de Dargut Ar^
raiZ',

DOm Pedro não fatisfeito índa de todo do exame
que por fua peíloa tinha feito naquelle porto do

ponente
, pidio ao capitão de Alcacere Aluaro de carua-

3ho, que lhe mandaíTe aly vir os homens de que entendeíle

que erão mais práticos e experimentados naquella coíla ,

peícadores ou mareantes, e a continuauão inuerno e verão,

e vindo aly logo três pefcadores , dom Pedro paranre os

meíires e pilotos que el Rey aly mandara para aquelle eífei-

to , e parante os outros da íua companhia mandou dar

juramento que bem e verdadeyramente diííeíTem íe de in-

uerno com ponente auia aly boa defembarcação e eftan-

cia para os nauios , e em que parte ; os quais reíponde-

rão
,
que em todo o inuerno quando ventaua ponente ,

ou auia mar de leuadia ( que era na mayor parte delle)

não auia deíembarcaçâo em toda aquella cofta , e o meí-
mo
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mo era no verão com ponente rijo, e que com leuante

brando auia aly abrigo, não onde fe ordenaua fazer o
porto , fenâo hum pouco mais adiante contra a ponta do
Seinal , e que ainda aly no inuerno , íe o leuante era muy-
to , metia tanto mar de leuadia que não daua deíembar-

cação. Após eíla informação mandou também dom Pe-

dro dar juramento a dous homens de Ceita , que em bar-

gantins c outras embarcações frequentauao aquella coita,

e fabiâo bem efte porto ,
que com toda a verdade lhe dif-

lefiem o que fabião delle , cuja repoíta foy differente da
dos outros , porque difierâo que como no inuerno não
auia tormenta de ponente que trouxeíTe mar de leuadia,

em todo o tempo auia aly boa defembarcaçao , a qual

tormenta focedia poucas vezes e duraua pouco
,
porque

ou le mudaua logo o vento, ou abrandaua , e que com
leuante era aly bom porto de inuerno e de verão , e íe

podia fazer ainda milhor quebrando alguns penedos cm
que o mar batia. Com tal dlueríidade de pareceres ficou

dom Pedro algum tanto fufpenfo e indetriminado
,
pollo

qual mandou aos meftres e pilotos da íua companhia, que
foliem íondar o mar onde auião de ancorar os nauios
grandes , e viílem íe deuia fer aquelle porto, fe era lim-
po e de boa eftancia , quantos nauios caberiao nelle, e
que ventos lhe poderião fazer nojo ha deíembarcação , ou
impedirlha ; os quais acharão que alguma parte delle era
limpa fem pedra , e capaz de muytos nauios , e num lu-

gar abrigado de huns ventos , e noutro de outros , e que
os nauios que eíliueíTem ancorados num deíles lugares fe

podião fazer ha vela em todo o tempo ; e quanto ha deí-
embarcação diííerão

, que a não podia aly auer com po-
nente por íer lugar muyto defcuberto a efte vento

, que
metia nelle muyto mar de leuadia , como íe enxergaua
claramente nos finais que o mar tinha feitos naquelles pe-
nedos em que batia , e no verão aueria o mefmo perigo
ventando ponente rijo , e ainda que aly ouueíTe abrigo
de leuante, com tudo ventando com força meteria tam-
bém tanto mar que impediria a deíembarcação ; e que feu

pa-
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parecer era
,

pois os homens práticos e veríados na-
quellc porro fe encontrauão nos pareceres , que a ver-

dadeyra experiência delle fe tomaíTe mais deuagar por
todo o inuerno leguinte , eftando aly peíToa que o bem
enrendeífe. De tudo ifto mandou logo dom Pedro larga

informação a el Rey , e que polia variedade dos parece-

res daquelles homens parecia a dom Joaõ feu fobrinho c

a elle ,
que no que locaua ao lugar de Alcacere fe não de-

uia bulir em coufa alguma até íe verificar le podia aly

auer porto da banda do ponente ou não ,
para o que íua

Alteza deuia mandar eílar aly peíToas experimentadas no
mar , que íbubeflem tomar experiência certa diílo e aue-

riguallo , viíitando o porto em todas as mudanças dos
ventos , e que entretanto íe não fizeíTe ao Seinal mais

obra que acabar a fortificação do forte com terra , fa-

xina e madeyra , e tirarfe a pedra íeca do baluarte que
eílaua feito da banda do ponente , e reformalio de entulho

também de terra e faxina , e leuantar o parapeito do mu-
ro com feiroes de terra da maneyra que eílaua começa-
do , tudo em altura que de fora o não pudeíTem eícallar,

e que eíla obra com mais algumas caías dentro no for-

te
,
para recolhimento dos mantimentos e munições , de-

uia de bailar até com a experiência que íe tomaííe do por-

to íe rcfoluer fua Alteza no que nillo auia por mai? feu

feruiço , e que para eífeito defta obra e doutras que era

neceííarjo fazeremíe parecião a Miguel d'Arruda, que de-

uião ficar duzentas e fetenta peíToas de íeruiço antre of-

ficiais e trabalhadores. Qj.ianto ao lugar de Alcacere fe

d<;uia íuílentar aquelie inuerno com quinhentos homens
d« guarnição , de que os trinta foíTem de cauallo para def-

cubrirem o campo , e toda a m.ais gente íc deuia deípe-

jar logo ; e que eíles quinhentos homens íe occupaíTeni

em derrubar as caías da villa , e lançar a pedra delias no

fundo do rio, e acabada eíla obra cortaíTem o muro por

dentro, e o fuRentaíiem cm pontoes para lhe darem fo-

go quando cumpriíTe : o que , ou fe continuane o forte

ÚQ Seinal j ou íe derrubaíle , era bem eílar feito ,
porque
auen-
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auendo aly forte era eícufado o gaílo da villa , e fem ellc

le não podia íuílentar , ao que fe ajuruaua teríe por certo

que com a pedra das caías e dos muros , e com a caliça e

terra que delles faiíTe fe entuperia aboca do rio de ma-
neyra , que nao pudeíTe entrar nem fair por elle nauio de

remo que foííe raa/or que bargantim , que feria huma
obra de tanto proueito eimportancia

,
que fó polia ver

effeituada íe deuia de auer por bem empregado todo o

gaílo que era feito no Seinal j pollo que o mefmo dom
Pedro e as mais peíToas com que praticara eíla matéria

erão de parecer, que fua Alteza deuia mandar tirar da vii-

h a artilharia groíía , e deixar nella fós alguns berços, que
a gente pudeíTe leuar com facilidade quando quer que fe

ouueíTe de deípejar de todo , e encarregar muyto ao ca-

pitão que íizeíle nella que a ninhum rebate faiíTe mais
que até porta , deixando íempre nos muros a guarda ne-

ceífaria. E para mais fegurança de alguns cometimentos,
que em fal tempo íe deuião recear , reíidiííem naquellc

porto alguns nauios
,

pois o podião fazer feguramente.

Eíle parecer mandou dom Pedro a íete dias de Agoílo ,

aílinado por elle
,
por dom Afonfo de noronha, e por

dom João mazcarenhas feu fobrinho. A repoíla que el-

Key mandou a dom Pedro foy
,
que lhe parecia bem tu-

do o que apontaua na matéria do Seinal e de Alcacere
,

porque entendia que era o que mais cumpria a feu fer-

uiço , e pois a todos parecia que antes de fer paílado o
inuerno íe não podia tomar a ultima reíolução

,
que pen-

dia íómente da informação que nelle íe auia de tomar da-
quelle porto , elle também até então íe nao podia reíbl-

ucr de todo , e que por entre tanto auia por coufa muyto
importante entupirTe o mais fundo daquelle rio defron-
te da villa de Alcacere com a pedra que faiíTe delia, a qual
obra fe era tão fácil e tão certa como lhe elle dizia , não
Í€ podia negar íer o milhor modo que fe podia achar pa-
ra fe tolher aos mouros o ufo daquelle porro , que era o
principal intento de toda a deípela que eílaun feita no
Seinal , e da mu/ta mais que íe auia de fazer continijan-

J^an. IK Aa doííe
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doííe a obra do forte , e que efte modo feria o menos
cuítoío de todos para eííeito do que íepertendia; polia
que pois o negocio de entupir o rio era de tanta impor-
tância , e de que pendia a fua reíoluçao naquella maté-
ria , dom Pedro fizeíle nelle noua e mais curioía diligen-*

cia , e do que achaíTe liquidamente o auifaííe logo , e lhe

mandaíTe íobr'iíío íeu parecer; e para entretanto fe íu-

ftentar Alcacere mandou el Rey ao capitão Aluaro de
carualho que fobreíliueí!e na fua vinda , e de íua molher ,

até ver outro recado feu , e que na villa íe tiueíTe a vi-

gia e reíguardo coílumado, e necefiario ha guarda e de-
fenfaô deila ; e ainda que por muytas rezòes pareceo a
el Rey falia a noua de íer Dargut Arraiz entrado no ef-

treyto , com tudo como nas coufas da guerra de qual-

quer íofpeita fe deue lançar mão para não auer defcuido

nellas , e eíla noua auiuaíTe cada vez mais , mandou a dom
Pedro que ajuntaííe os nauios da companhia de Luis de
loureyro aos da íua , e juntandofle com as gales de dom
Bernardino bufcaííem aquelle inimigo , e o cometeíTem,

e que para ifto fe viefle dom Pedro ajuntar com dom
Bernardino no porto de íanta Maria, onde fe poderia

prcuer de mais nauios e gente , fe lhe pareceíTe que diíTo

tinha neceíTidade
,
para o que tinha ja mandado recado a

Franciíco botelho feitor que então era em Malega, que lhe

acudifle com tudo o que foíTe neceíTario ; e para milhor
auiamenro mandou logo partir huma náo groíía bem con-
certada , c efcreueo a dom Pedro que fe tiuefle neceíTida-

de de mais armada o auifaííe , e lha mandaria com muy-
ta breuidade

, por ter ja recado das náos da índia, e
dos nauios da mina , fe podia feruir da armada que man-
dara a eíperallos , e da outra que mandara ha coíla da Ma-
lagtta , e que para elle por íua via poder ter mais cer-

tas nouas do que paíTaua neíle negocio , íeria milhor eí-

rarcm juntos em Gibaltar elle edom Bernardino , como
çftaua deírimiaado.

C A-
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CAPITULO XXXXVIIL

ElB-ey de Bekz pajja deMiUlha para Malega \ maTjda

dizer a doyn Fedro rtiazcarenhas que efcreua a el Rey

fobre lhe entregar Arzilla para elle a defender ; dom
Fedro o efcreue , e a repojía que el Rey lhe manda. Dom
Pedro detem Luís de laiireyrofem ir defpejar Arzilla , e

a rezão porque.

O Rey de Belez Muley Buacon ,
que por fugir dos

íeus meímos vaíTallos , que o queriãa entregar ao

Xarife por fe congraçarem com elle , fe faira eícondida-

mente da íua cidade com íeus íilhos e alguns parentes

e amigos feus que o quiferão acompanhar ,
querendoíTé

recolher no pinhão , caílello feu aílaz forte naquelia meí-
ma cofta , achou nelle a mudança que íintira na fua ci-

dade de Belez , e em todo feu reyno
,
poUo qual tomou

por ultimo remédio de fua íaluaçao irfe a Melilha
,
que

he huma frontaria que os Reis de Caílella tem na coíla

de berberia , em querem continuo prefidic , onde ja atrás

o deixamos recolhido. Daly mandou dar conta a el Rey
e Rainha de Boémia da fua vinda e da cauía delia , e

pidirlhes licença para fe ir ver com elles , e tratar al-

guns negócios de fua honra que lhe muyto importauão;

os quais não fomente lha derSo , mas por feu mandado
o conde de Tendilha , e dom Bernardino de mendoça nas

galés de Caílella o paíTarâo a Malega , onde tendo no-

uas que el Rey mandaua deípejar Arziiia , e parecendo-
Ihe que o fazia em conjunção perjudicial ao íeu feruiço ,

e ao bem deíle reyno
,
por íer em tempo que as forças

do Xarife parecia que começauao por fy a declinar , e

com ifto fe lhe acrecentaua o credito antre os mouros ,

efe lhe íeguraua íua fortuna , efcreueo o que niíto lhe

parecia a dom Pedro mazcarenhas
,
que ainda então eíla-

ua em Alcacere
, pidindolhe que defie niíTo conta a el

Rey , e que fe de todo fe detrimínafle «m não íuílentar

ArziJla lha- mandaíle entregar , e elle íe iria meter nella

Aa 2 coai



i88 Qiiarta Parte da Chronica

com íeus filhos
, parentes e amigos , e a defenderia

,

onde erperaua que le vieíTe para elie tanta gente do
reyno de Fez , e dos feus vaííallos

, que com elles e com
a ajuda que efperaua de fua Alteza nâo fomente poderia
fazer guerra ao Xarife , mas lançallo do reyno de Fez,
e dcílruillo de todo ; o que dom Pedro logo efcreueo a

el Rey
,
que ouue o negocio por importante, e de muyta

confideração
,
porque ainda que ja eílaua detriminado

em foliar Arzilla , e tinha mandado Luis de loureyro

ao pôr por obra , com tudo polia detença que elle niíTo

fez a iníiancia de dom Pedro , como fe dirá a diante, eílaua

o negocio ainda de maneyra que íe podia tratar delle ,•

e com quanto dos termos ,em que eftauao as coulas dei

Rey de Belez , íe podia colegir que lhe faltaria poíTibili-

dade para fuílentar e defender Arzilla , todauia por elle

não ficar fem repolla , e fua Alteza ter tempo de cuidar

milhor e refoluerfe mais de vagar naq.uelle negocio , man-
dou a dom Pedro que íe vifie com elle , e de fua parte

lhe difleílc , que íempre folgaria com rodas as ocafioes

de lhe poder moílrar por obras a boa vontade que Jhe

tinha , e para o poder fazer milhor neíle negocio d'Ar-
zilla , em que lhe mandaua falar , defej-aua faber mais
claramente o modo com que eíperaua de a defender do
Xarife , de que amizades de mouros fazia fundamento ,

c quão certas intelligencias tinha diíTo j porque enten-

dendoíTe que a podia elle bem defender , não íómente
lha mandaria entregar

,
por lhe dar eííe goílo , mas man-

daria pôr em Tangcre tanta gente de cauallo que o pu-
delie bem ajudar e fauorecer niíTo. E porque cada huma
deitas coufas não fofria longa dilação , lhe pidia que
Jhe reípondeíTe breuemente ao que lhe mandaua pergun-
tar ,

para que elle também lhe pudeííe refponder com
tempo. E ainda que eíla foy a repoíla que el Rey man-
dou a el Rey de Belez por dom Pedro, com tudo neile

deixou ver íe lhe diria tudo da parte de íua Alteza íe

da íua , como que queria tomar delle mais larga infor-

mação , para fazer milhor o oíEcio de terceiro em fauor

de
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de feus negócios. Neíla matéria mandaua el Rey que
íeruiíle de lingoa Inácio nunes ga~to interprete do Ará-

bigo neíles reynos , por quem mandara viíitar cl Rey
de Belez , corno atrás fica dito , e íe imaginaua que efta-

ria ainda com elle em Malega , mas por fer ja partido

para o reyno fez então aquelle officio hum Francifco

Fernandes natural de Alcacere, que da arauia tinha gran-

de conhecimento. Dom Pedro tanto que teue eíle recado

dei Rey defpachou logo hum correyo a el Rey de Be-
lez

,
que Jhe diziao que eílaua de caminho para a corte

de Caítella , pidindolhe que fe não pariiíTe de Malega
até le não ir ver com elle, para onde logo fe partia nas

galés de dom Bernardino ; e por quanto neíie tempo du-

raua ainda o receyo da vinda de Dargut Arraiz ao eílreyto,

difié dom Pedro a Luis de loureyro, que eílaua aly lam-
bem no porto de íanta Maria cos nauios de fua arm.a-

da
,
que não lhe parecia bom confelho nem Tcruiço dei

Rey tratar naquelle tempo de ir defpejar Arzilla , antes

feria niilhor ter elle os nauios todos juntos num corpo
bem concertados para poder pelejar co inimigo , como
el Rey mandaua, que andarem eípalhados per cauía do
deípejo de Arzilla era que corriao moyto perigo , e que
dcuia fcbreílar na ida até fe dar conta diíTo a el Rey

,

e fe ver o que auia por mais feu íeruiço. Luis de lou-

reyro , ainda que eílaua com tenção de ir fazer o que lhe

era mandado
,
por lhe parecer que a breuidade do tempo

o requeria , com tudo íe deteue até que el Rey refpon-

deo a dom Pedro que por íer de muita importância o
negocio de Arzilla , e não fe deuer perder tempo nelle

por ferem ja dezaíiete de Agoílo , que era o mes em que,
no arrecife fe podia entrar e fair íeguramente, o que no
de íetembro fe não podia fazer fem muyto trabalho e
perigo , auia por feu feruiço que Luis de loureyro íe

não detiueíTe , e com alguns nauios , e a urca que para
ifío lhe mandara fofíe dar principio ao dcfpejo de Ar-
zilla

, porque ainda que o partido , que el Rey de Belez

mouia fobre ella , era de muyta fuílancia , e de que íe
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poderiao feguir rruytos proueytos , com tudo conuinha
cííeituarfc logo aquella parte

,
que em todos os fucef-

fos íeria neceflaria
,

que era deípejalla de raolheres e

xnininos , e de toda a mais gente inútil para a defenfáa

delia , e ficar nella Luis de loureyro cos fronteiros e

foldados lómente , até ver o que reíultaua do que el Rey
de Belez mouia ; e quando íe entendelie que o negocio
nao viria a e;í"eito , a mandaria defpejar de todo, o que
em todo o tempo fe poderia fazer feguramente , deípois

de fer feito efte defpejo a que agora mandaua Luis de
loureyro ; o qual com eíla reípoíla dei Rey fe partio

logo a fazer o que leuaua em íeu regimento.

CAPITULO XXXXIX.

Tempe noua certa que a Dinda de Dargut Arrãi'Z ao

eftreyto he falja. Dom Pedro mazcarenbas fe parte do

porto de [anta Maria para Malega ; no caminho eU"

contra alguns nauios que trazem gente do defpejo de

Arzilla ; e o que paffa em Malega com el Rey de Belez,

13 Eformando eílaua dom Pedro e dom Bernardino

JLA cada hum a fua armada para irem ambos em bufca

de Dargut Arraiz , íe foíTe entrado no eftreyto
,
quando

íe íoube por cartas do vifo Rey de Malhorca , e de mer-
cadores

,
que era íalía a noua da fua vinda , e nacera da

vifta de humas gales que aparecerão junto do cabo de
Paios , c como íe fabia que o Dargut andaua com huma
grolía armada bufcando ocafioes de fazer luas preías no
mar ena terra , e principalmente nos lugares daquella

cofta , imaginoufe que poderia vir naquellas galés ; e

tanto que veyo recado certo que eíle coííayro andaua
em leuante ocupado em outras empreías , dom Pedro
defpidio os nauios que tinha preftes , e tratou de fe ir

ver com el Rey de Bt^lez , c lhe mandou o corrcyo que
atrás fica dito , e juntamente com elle deípachou hum
bargantim para Arzilla com recado ao conde do Redon-

do,
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do , e a Luís de loureyro que ja lá eílaua , em que Jhes

fazia a í:iber o que el Rey de Belez mouera acerca do
deípejo de Arzilla , e o que fua Alteza lhe mandaua

que foíTe tratar com elle a Malega íobre efta matéria ,

para onde eílaua de caminho. Efte recado mandou dom
Pedro aos vinte e cinco de Agollo , e aos vinte oito íe

partio do porto de fanta Maria nas galés de dom Ber-

nardino , e faindo da bahia de Calez encontrou com vin-

te e três nauios em que vinha o conde do Redondo com
a condefla , e a mais gente que el Rey mandara defpe-

jar de Arzilla : do nauio em que hia o conde não pode
auer fala

,
por ir muyto de largo

,
porem dos outros

íoube que a obra íe fizera quietamente , e que na villa

não íicaua mais gente que os tronteyros e íoldados que

el Rey mandara ficar nella ; e ao dia íeguinte chegou a

Malega , onde el Rey de Belez o eílaua efperando em
caía de Francifco verdugo prouedor das armadas daquella

coíla , e por meyo do interprete lhe diíTe
,
que por quan-

to os negócios que íe tratauao por cartas tem as rezôes

mais curtas , e as dilações mais largas do que requeria

aquelle de Arzilla fobre que lhe efcreuera a Alcacere j

quiíera tomar o traualho de o ir buícar para por fua

peíToa lhe dar a repoíla que tinha dei Rey acerca delle ^

e então lha deu pollo modo que lhe fora mandado. EÍ
Rey lhe refpondeo

,
que elle como deílerrado de íua cafa

e de íeu reyno , confiado nas muytas virtudes e grande-

zas dei Rey e do Emperador lhes vinha pidir íocorro e
ajuda contra hum tirano , inimigo capital feu , e perju-

dicialiíTii-no aos reynos de Portugal e Caftella , contra o
qual oHerecia fua pefToa , íeus filhos , íeus vaíTallos , e

muytos amigos e aliados que tinha no reyno de Fez ^

e não ferião pequena parte para lançarem delle o Xarí-

fe , e o reílituirem ao íeu natural fenhor com as condi-
ções que a el Rey e ao Emperador parecefle bem : porem
que ao preíentele via em tal eílado, que nem os feus pró-

prios vaílallos oufarião a íe vir para elle fe o não viíTem

com forcas para os poder emparar e defender, e íe lhas

vif-
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viílem tinha por muyto certo que os feus eosalheyos fe

auião de vir para elle , aíTy pollo amor que lhe tinháo

,

e credito que lhe dauao , como por íe verem liures da
tirania do Xarife

,
que os trataua de maneyra , que ja dos

harbiros eftauâo inuytos aleuantados nas ferras , e os
abrues andauão aluoraçados para fazerem o meímo ; e
que para o que lhe efcreuera acerca de Arziila o mo-
uera a dor e íentimento que tinha de ver que a manda-
ua el Rey largar em tempo , que com iílo acrecentaua
forças e oufadia ao Xarife , e por não ver iílo íe oíFe-

recera a fe ir meter nella e defendella , auendo por me-
nos mal feu ir morrer nella , que vella em poder de íeu

inimigo : e que ainda agora faria o mefmo, le lhe el Rey
deíTe gente de cauallo , com que pudelfe recolher e em-
parar os que fe vieííem para elle , e fazer roílo aos ini-

migos que o quifeífem offender , até elle ajuntar dos feus

tanta cantidade que por fy a pudeííe defender , e fazer

delia guerra ao Xarife. A ifto lhe tornou dom Pedro
, que

el Rey linha ja mandado íair de Arziila toda a gQnie de
cauallo , fem deixar nella mais que algumas companhias
de foldados

,
que mandara fobreftar até íaber as forças de

que elle fazia fundamento para a íuílentar, íe mandaííe

entregarlha ; e porque do que tinha ouuido collegia o
pouco poder que agora tinha ,e a muyta efperança de o
ter grande ao diante , trabalharia por lhe auer dei Re/
coatrocentos íoldados arcabuzeiros

,
que eftiuefiem no

caílello de Arziila em guarda delia o tempo que pare-

ceíTe,que bailaria para ver fe lhe acudiao feus vaflallos

e amigos , ou para fe defenganar do focorro que efperaua

delles : € para fauorecer mais fuás coufas requereria a

el Rey por fua parte, que pufeíTe em Tangere huma boa
guarnição de gente de cauallo ; el Rey de Belez lhe re-

plicou , que para guerra contra os mouros ninhuma conta
fazia de gente de pé , nem fe encerraria dos muros de
Arziila para dentro com menos de coatrocentos de ca-

uallo , com que pudelTe lair ao campo e moftraríe a léus

adoigos e inimigos
,
porque doutra maneira não conui-

nhã
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ao credito e autoridade de fua peíToa , nem ao bem do
fneímo negocio. Dom Pedro liie tornou a refponder, que

quando el Rey quiíera ter em Arzilla aquella gente dç

cauallo que elle pidía , não lhe faltauao capitães que

com eJla fizefiem guerra ao Xarife , nem a mandara deí-

pejar por receyo que tiueíTe de feu poder, fenao pollo

máo defembarcadouro que o lugar tinha , com que de

inuerno lhe não podia entrar focorro , e neíles meímos
inconuenientes tornaria a ficar , íe íe tornaíTe a pôr nelle

a gente de cauallo que elle pidia ; e ainda que S. Alte-

za qulíeíTe paíTar por elles ja não poderia íer naquellc

inueriao
, porque em tornar a ajuntar agente íe gaílarííH

todo afora o grande perigo que corria na deícmbarcaçao.

Vendo el Rey de Belez as rezoes de dom Pedro lhe difr

fe que em couía feita , e em que auia tantos inconuenien-

tes , não tinha mais que dizer fenao que íintia muyto
largaríe Arzilla em tal tempo, que ao menos por aquelle

inuerno fe ouuera de fuftentar
,
por não íe dar tanto fa-

uor has couías do Xarife, e por fim de tudo fe rcíolueo

que fem gente de cauallo íe não iria meter em Arzilla ,

porque não era íeruiço dei Rey nem honra fua ir mo-
ftrar aos mouros o pouco que podia , eíperando elles

que ieuafle de cá grandes focorros , com que ael-Rey
c ao Emperador pudeflè fazer grandes íeruiços , mas que
elle eílaua chamado dei Rey de Boémia com quem fe

negociaria breuemente , e íe iria ver com el Rey noíTo

lènhor, de quem efperaua que ouuindoo deíTe mais cre-

dito a íuas palauras , e ordenaífe efte negocio como mais
conuinha a feu feruiço. E com iílo le defpedio por en-

tão dom Pedro de d Rey de Belez,

Fart. ir. Bb C A?
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CAPITULO L.

Dom Pedro mazcarenhas Je torna a ver com el Rey de Be-
/ez fobre ejie fjegocio de Arzilla , e do que pajja com
elle \ manda recado a el Rey , e a repojia que tem delké

El Rey manda dar conta dejle negocio ao Emperador^

DEfcjofo dom Pedro de tomar coitcruíão com el Key
dcBelez nefte negocio dWrzilla fe tornou a ver com

elle , e lhe diífe que pois fabia os termos em que ja eftaua

aquelle lugar , e que íe não eíperaua por mais que polia
lua reíolução para fe auer d'antreier ou defpejar de to*»

do , lhe pidia que acabaíTe de a tomar , e que fe polia

autoridade de íua pcfloa lhe pareceííe que lhe nao con^
uinha jríe meter em Arzilla , deuia confiderar íe lhe vi-»

nha bem mandar meter nella feus filhos com alguns aU
caides de que mais fe confiaíTe

,
porque elle lhe follici-i

taria com el Rey a ajuda dos coatro centos foldados para
guarda de fuás peíloas edavilla, e que mandaííe dobrar
em Tangere a guarnição da gente de cauallo. El Rey de
Belez le efcufaua de mandar lá feus filhos cos meímos
jnconuenientes que puíera a ir em peíToa

,
porem moui*

ido das rezoes que \\\e derao dom Pedro e Francifco

verdugo íeu hoípede , fe refolueo em mandar logo to?

inar polTe de Arzilla por feus filhos ambos , ou por hum
delles CO alcaide Xacron por fer homem prudente, esfor-

çado e de muira confiança
,
porem que importaua muyta

ao íeruiço dei Rey ter efte alcaide pollo menos íeílenta

de caua-lo
, para fe poder ir íeguramente ver cos mouros

bárbaros das aldeãs , e efpalhar polia terra dentro a noua
de ter elle ja em Arzilla feus filhos , e ficar ajuntando
jpente para ir lançar o Xarife fora da terra ; e que fe el

"Rey ouueííe por inconueniente ter eftes íeflenta de ca-

uallo em Arzilla , mandaíTe ao capitão de Tangere , que
pidindolhos o alcaide Xacron lhos deíTe , e para íegu-

rança delles ficaria hum de feus filhos em reféns em Tan-
jgere, ou onde o capitão quileíle. Dom Pedro lhe refpon-

^ .. . deo
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âeb que fe lhe el Rey mandaíTe entregar ArzIIIa , claro

eíhua que de Tangere lhe auia de mandar dar todo o

fauor e ajuda lendo em tempos conueniences , porem

que diílo que dizia deuia de fazer huns apontamentos

<jue mandaria logo a el Rey , e procuraria breuemente

rcpofta , e bom dcfpacho j os quais no mefmo dia lhe

mandou el Rey de Belez com huma carta para el Rey
fobre a mefma m.ateria ; e eílando as galés para íe par-

tirem aquella noite , e dom Pedro embarcado nellas , íc

lhe mudou o tempo de maneyra que lhe impidio a parti-

da , e logo a manham feguinte íoy ter com elle Fran-

ciíco verdugo dizerlhe da parte dei Rey de Belez ,
que

lhe parecia que mudara Deos aquelle tempo para elle

mudar o confelho no que aíTentara com elle no dia d'an-

tes, porque cuidando niíTo aquella noite mais deuagar ,

lhe parecera mais acertado , é mais feruiço dei Rey , ir

elle meímo meteríe em Arzilla com feus filhos ,
para

notificar aos mouros que eílaua elle ja aly com cllcs ,

onde os deixaua de fua mão, e fe vinha a eíles reynos

a leuar a gente que fe eílaua fazendo, para com ella fa-

zer guerra ao Xarife, e após ifto fe viria ver com el Rey
darlhe inteyra informação das coufas de Africa , e daquy
fe iria ha corte de Caílella pidir ao princepe concruíão

na boa eíperança
,
que lhe dera por íuas cartas , de o fa-

uorecer e ajudar co Emperador no que foíTe neceíTario

para a defenfão d'Arzilla, e para ter focorro íe porven-

tura feus inimigos lhe foíTem pôr cerco. Dom Pedro

lhe aprouou a mudança do confelho , e lhe mandou pidir

que deftoutro feu parecer lhe mandaíTe também outros

apontamentos para mandar logo huns e outros a el Rey ,

e lhe tornar a repoíta com muyta breuidade; a que el Rey
de Belez fatisfez logo , e ha galé lhe mandou eíloutros

apontamentos
, que dom Pedro mandou a el Rey por

hum correyo
, que chegou a onze de Setembro , e logo

aos quinze do meímo , defpois d'el Rey tratar iílo no
coníelho , reípondeo a dom Pedro que fe torna íTe a ver

eom el Rey de Belez , e lhe diíleíTe que tudo o que de

Bb 2 nouo
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nouo mouera neíle negocio de Arzilla , defpois de ter de-
triminaio mandalla defpcjar, fora para Jhe nioílrar a von-
tade e defejo que tinha de o poder ajudar e fauorecer
nefte ellado em que o via , e para que padeffe conhecer
efta verdade, era contente de lhe mandar entregar Ar-
zilla com quinhentos íoldados

,
que lha ajudafTem a guar-

dar até elle rer gente e poílibilidade para a poder íulten-

tar , c IUq daria também poluora e munições para todo
aquelle inuerno; e para que elle achaííe mayores amiza-
des, e mais fauor nos mouros, mandaria a Tangere até

a entrada do verão huma guarnição de duas mil lanças ,

íiias que poUa defpeí-a que niíto faria , e polias que lhe
era forçado fazer em íocorrer todos os outros íeus lu-

gares de Africa , a que o Xarife vieííe pôr cerco , não po-
deria acudir a Arzilla nem íocorreílo a elle íe acafo
v-ieíTe a eítar cercado nella , por onde lhe parecia que
fe deuia prouer de íocorro certo , e que em ninguém o po-
deria ter mais que em el Rey de Boémia , a quem o de-^

líia de ir pedir logo
,
que lho poderia dar facilmente ,'

polia vizinhança de Caílella, e poUo muyto que aquillo

importaua aos mefmos reynos ; e que por eíla rezão e

polias que lhe elle daua na fua primeyra carta, fe nãa
deuia por então de ir meter em Arzilla

,
porque para

eíFcita do que elh pertendia baílaua mandar lá íeus íi»

lhos, ou ao menos humdelles co alcaide Xacron, de quem
moílraua ter confiança ; e que dando com iíTo a enten-
der aos mouros que ficaua cá negoceando a deílruição do
Xarife , nclle poria freyo , e em íeus amigos animo e
oufadi-a polia ajuda que eíperauao delle , e entretanto

poderia tratar cam el Rey de Boémia que no verão fe-

guinte o ajudafie com mil lanças , as quais juntas has
duas mil

, que eile mandaria porem Tangere, poderião
íer de grande effeito ,- e quanto aos íeílenta de cauallo

que pidia para acompanharem o íea alcaide quar^do
quiíeííe ir fallar com feus amigos , era contente de lhos
dar fem mais penhor nem fegurança que a da íua ver-

dade, e da obrigação cm que lhe ficaua por eíta amizadQ
que
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que lhe agora fazia , e polias que eíperaua fazcrlhe ao

diante , e que lhe parecia mais a propofiro das íuas cou-

fas eftarem eftes feíTenta de cauallo em Arzilln , que aue-

rem de ir deTangere pollos inconuenientes do caminho ;

que íe com eílas condições quifeíTe aceitar Arzilla teria

diíío muyto goílo, e eíiimaria muyto com ella , e com as

mais ocafióes que Te Va^ oííereceíTem poderlhe valer em
íuas coufas. Com efta repoíla efcreueo el Rey a dom Pe-

dro, que íe el Rey de Belez a aceiraíTe , fizefíe com el!e de

tudo hum aílento , e íe vieíTe , e não a aceitando , ou re-

plicando em toda , ou em parte delia , o auiíaíTe com muy-
ta breuidade , e efperaíTe íeu recado elie íó ,

porque a

dom João niazcarenhas íeufobrinho, polia má diípoíi-

ção que era informado que tinha, eícreuia que íe vieíle

curar delia. E como el Rey deites negócios de AíVica

tinha fempre mandado dar conta ao Emperador por to-

earem também aos reynos de Caílella , lhe pareceo que
jiefte d'el Rey de Belez o deuia fazer também, princi-

palmente pois a reíolução delle pendia do íocorro que
el Rey de Boémia lhe au"a de dar , fe o Xarife lhe foíTe

pôr cerco , e das mil lanças que auia de mandar porem
Arzilla; e ainda que elR.ey de Belez tinha grande efpe-

rança de fazer nifto bem feu negocio co de Boémia , to-

dauia como elíe gouernaua os reynos de Caílella da maoí
do Emperador, bem íe deixaua entender que níílo naa
auia de fazer fenão o que lhe elle mandaíTe y porque nem
elle fe oííerecera a mais a el Rey de Belez que a fer feu

terceyro co Emperador ; pollo qual mandou el Rey ao
embaixador Lourenço p.irez de tauora , que à^^^ conta ao
Emperador de tudo o que era paíTado com el Rey de
Belez , até aquelle tempo que dom Pedro mazcarenhas ía

tornara a ver com elle, e trabalhaí'e muyto por lhe dar
a entender e aos do íeu cocfelho a importância deíle ne-
gocio , e de quanto eíf^iito poderia fer o íocorro e ajuda
que íe deíTe a ede Rey

,
que tWt bem merecta por quem

era , e polias calidades de fua pefíoa , afora que tanto

mayor credito alcançaria ancre o^ mouros ^ quanto eiu

mayor
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mayor reputação o viíTem cáíertido, e com mais hon-
ra tratado. Lourenço pirez fez niílo o que lhe el Rey
mandou muito inte/ramente , de que a repofta fe dirá a
diante»

CAPITULO LL

El Rey manda dejpejar Aleacere dos moradores , e pôr neU
le guarnição de foldados. Manda a dom Afonfo de no^
ronha que fe recolha a Ceita , e António leite por capi^

tão do Seinal. Dom Pedro , ajjentadas com el Rey de Be^
lez as condições com que Je lhe ha de entregar Arzilla ,

fe vem a Lisboa % vem ha corte Mulei hamet , e o oleai*

de Xacron jobre os negócios dei Rey de Bellez,

A Trás fica dito que dom Pedro mazcarenhas , dom
Afonfo de noronha , dom João mazcarenhas , Al-

uaro de carualho capitão de Alcacere , e Bernaldim de
carualho feu irmão aíTentarâo eílando juntos no Seinal

,

que em quanto el Rey naotomaua detriminação nas cou-

fas delle , e d'Alcacere, deuia de mandar defpejar a vil-

la de toda a gente inútil para a guerra , e meter nella

fós quinhentos homens (em que entraíTem trinta de ca-

uallo) que a guardaílem , e derrubaífem todas as cafas del-

ia , e a pedra e caliça delias lançaíTem no rio defronte da
villa , e fizeíTem outras coufas neceflarias ; e pare-

cendo a el Rey que era íeruiço íeu mandar pôr por obra

efta detriminação , efcreueo no fim de fetembro ao capi-

tão Aluaro de carualho que fe vieíTe com fua molher , e
ajudaíTe a embarcar todos os moradores ou paraTange-
re 5 ou para o reyno ,

para onde cada hum mais quiíef-

le , e mandou a Bernaldim de carualho que ficaíTe por
capitão da gente que ordenou para guarda da villa , en-

carregandolhe muyto o entupir o rio por fer a principal

couía daquelle negocio. Eíle defpejo fe pôs logo por

obra ,
porque cl Rey mandou a Jane raendez botelho fei-

tor então em Andaluzia ,
que apreíTaíle o negocio , e deíís

para
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para elle todo o auiamento necenario por íer na boca

do inuerno , e elle querer eíla obra feita com muyta bre-

uidade. E porque entendeo que o gaílo de tanta gente

quanta eftaua no Seinai era efcufado , aííy por o forte

cftarja tão defenfauel que fe podia bem foftentar com
menos foldados , como porque a refoluçao da obra que
fe aula de fazer no Seinai ficaua para a entrada do verão

feguinte , polia experiência dos portos que fe auia de.

fazer aquelle inuerno , ouue por bem que dom Afon-
ío defpidiíTe parle da gente e fe. tornaíTe a Ceita ; e man-
dou ao Seinai por capitão António leite , a quem efcreueo

•que mandaua defpejar a villa de Alcacere , e ficar nella

por capitão Bernaldim de carualho com quinhentos fol-

dados : e porque na villa não auia mais que duzentos ,

lhe mandaua dar os trezentos dos que eftiueíTem no Sei-

nai , pollo qual lhe mandaua que logo lhos deíTe ,6 pro-
curaíTe por ferem ambos fempre muyto conformes , e íe

ajudaílem hum ao outro em tudo o que cumpriífe a íeu

feruiço : o que aíTy foy feyto como el Rey mandaua.
Dom Pedro mazcarenhas tanto que teue repofta d'elRey
nos apontamentos que lhe mandara d'el Rey de Belez , fe

foy ver com elle , e aíTentarao ambos as condições com
que S. Alteza auia por bem mandarlhe entregar Arzil-

la , que forão eílas : Que el Rey de Belez mandaíle a Ar-
2il!a íeus filhos , ou hum delles co alcaide Xacron , e

alguns outros criados íeus , e el Rey lhe mandaria dar
para defeníaõ delia artilharia, poluora, pilouros e arti-

íheyros , e outras moniqoes , e quinhentos íoldados com
fuás armas pagos , e com mantimentos que eftiueíTem em
Arzilla para ajudarem ha guarda delia , e lhe daria mais
feíTenla de cauallo que reluliíTem na villa

,
para acompa-

nharem os que fofíem tratar cos mouros coufas tocan-
tes a efía guerra contra o Xarife , fem querer d'el Rey
de Belez mais fegurança nem reféns que o feu credito e
verdade , e elle fe folie ver com el Rey de Boémia , e lhe
diíTelTe o eílado em que eítauão feus negócios ; que por
quanto el Rey de tal maneyra o ajudaua a defender Ar-

/ r zilla
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zilla que íe dcfobrigaua de lhe dar íocorro , fe o Xarife o
fbíTe cercar nella , lhe era muyto neceíTario fauorecello
elic CO Emperador para que lhe quiíeííe dar efte focorro
t^ndo deiie neceííídade, o que também aos reynos de
CaíWlla íeria de muyto proueyto, principalmente íe o Em.-
peradof ouueíTe por bem de pôr em Arziíla huma guarni-
ção de mil lanças, porque íe as puíeíTe , também el Rey po-
ria em Tangere outra de duas mil , e com humas e outras
íe poderia fazer guerra ao Xarife. AíTentando iílo decla-
rou dom Pedro que eíla ajuda

, que S. Alteza daua a el-

Rey de Belez para fuftentar Arzilla , náo feria por mais
tempo que quanto lhe pareceíle que baílaua para íe ver
a vontade e detriminação dos mouros nas ccufas dei Re/
de Belez , e a fua poílibilídade , e dahy por diante faria o
que foíTe mais feu feruiço.Declarou também ei Rey de Be-
Jez

, que por quanto feus filhos eftauão ao prefente cati-

iios em poder de hum coíTayro turco (o que até então
não declarara ) os não podia mandar a Arzilla como eU
Rey dizia, mas que iíTo não feria parte para impidir o
c)ue eítaua aílentado

,
porque em feu lugar mandaria Mu-

ley Hamet feu primo , caualcyro esforçado e de grande re-

putação antrc os mouros
,
por quem eíperaua cada dia ,

acompanhado de alguns parentes e criados feus; de que
dom Pedro foy contente. E eíia capitulação íe acabou de
concruir aos vinte e íete dias de íetembro , aíTmada por
dom Pedro em nome delR-ey , e por el Rey de Belez , e

deípididos hum do outro, dom Pedro íe foi ao porto de
fanta Maria , donde defpachando logo hum correyo com
recado do que efí:aua aílentado com el Rey de Belez j ao
outro dia, que foy aos três de Oitubro, íe partio, e chegou
a Lisboa , onde el Rey então eílaua. El Rey de Belez fe

quiíera também logo partir para a corte de Caftelía , po^
rem o feu hoípede Franciíco verdugo o deteue , dizendo-

lhe , que parecia rezão dar primeyro conta aos Reis áà

Boémia dos termos em que então cílauão íeus negócios^

pois que defpois de ler licença deiles para os ir ver fo-

cedeiii eftoutia matéria d'Ar^iila , e quQ logo defpacha^
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ua fobre iíTo hum correyo , e com a repoíla que trouxef-

íe hriã o que elles ordenaflem , e aflv lhe foy forçado

dereríe alguns dias cm Malega ; e após iílo náo paíTou

muyto tempo que não vieíTcm a eíla corte o meímo Mu-
ley Hamet primo dei Rey de Belcz , e o alcaide Xacroa
beijar a mao a el Rey

,
para continuarem e darem fim ao

concerto
,
que dom Pedro mazcarenhas fizera com el Rey

de Belez íobre efte negocio d'ArzilIa
, que dei Rey fo-

rão bem recebidos, e os mandou agaíalhar c prouer de tudo

o neceíTario em quanto os não delpachaua , de que deu o
cargo 3 Inácio nunez gato interprete do arábigo

,
que

o fez com niuyto cuidado e diligencia,

CAPITULO LII.

El Rey detrlmiua ãififtir da obra do Seinal \ manda dar
conta dif]o ao Emperador e ao Princepe , e da concrufaÕ

que tomara com el Rey de Belez fobre Arzilla , e pidir-

lhe fauor para elle ; e a repojla do Emperador,

ESte negocio de fortificar Alcacere íe ouue no come-
ço por tão importante por parecer de muitos homens

bem práticos e experimentados naquella cofta
,

pollo

grande receyo que fe tinha de íe recolherem naquelle rio

galés e outros nauios de remo , de que eíles reynos e os

de Caílella principalmente podião receber muyto dano
por fe lhes impidir a nauegação do eílreyto, que obrigou
a elRey a mandar fazer no Seinal o forte, de que até-

góra fe rem tratado, com tanta deípefa fua : agora polia

informação de dom Pedro mazcarenhas , de dom João
íeu fobrinho, de Bernaldim de carualho , e de dom Ber-
naldino de mendoça a cujo voto íe dcuia dar muyto cre-

dito , pollo grande ufo e larga ejcperiencia que rinha das

couías daquella calidade, fe certificou que íe podia per-

der de todo efte receyo, por quanto no rio d'Alcace-
rc não podião eílar nauios de remo quaisquer que fof-

íem , porque ainda que o pego, que eftá adiante da villa ,

Fart, IF. Ce te-
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tenha baftanre fundo para íe poderem recolher nelle,

lúo tem difpoíiçao para daly fe poderem íeruirdorio,
quanto mais que o intupiríe pareceo couía facil ; por on-
de o que até então íe auia por muyto importante , íe co-

meçou a entender que nao era matéria de confideração.

O porto
,
que tao neceíTario parecia para prouimento e

locorro da fortaleza do Seinal , fe entendeo que era muy-
to deíabrigado de quafi todos os ventos. O outro porto >

que dantes auia , e de que fe feruia a villa , ficaua tão ío-

geito aos inimigos , e tao afaílado da fortaleza , que era

neccilario grande poder para o ter íeguro , e muyto ma-
yor para íc dar por elle focorro ao forte do Seinal,

(!^ianto ao íitio em que eílaua feito fe ouue por muyto
deíacomodado

,
polia grande falta d^agoa que auia nelle ,

porque a dos poços , afora íer tao pouca que nao lhe

podia bailar , eílaua tao longe , que íe nao podia feruif

delia íem grande perigo, onde os inimigos lha podiao
danar , ou tolher com pouco trabalho : polias quais rezões

todas pareceo bem a S. Alteza começar a entender na
fortificação de Tangere , e mudar a elle as deípefas que
fe auiao de fazer no Seinal , e em Alcacere , e engroílar-

Ihe a guarnição de gente de cauallo que tinha , por ter

hum porto de que fe podia feguir muitos proueitos , íe o
íuílentaíFe , e recearemfe muitos danos , íe o largaííe , e

detriminou deíiílir da obra do Seinal , e dando lugar o
tempo , mandallo defpejar , e paíTar a Tangere a gente e

munições , e o mais que eílaua nelle. E porque el Rey ti-

nha efcrito ao Emperador, que lhe faria a íaber a detri-

minação que lomalle com a vinda de dom Pedro mazca-
renhas , efcreueo ao embaixador Lourenço pirez que lhe

deííe conta deíla que tinha tomado , e o auiíaíTe da repo-

fta , e lhe diíTeíTe também a concrufao que íe tomara no
negocio dei Rey de Belez , de que a rezíío fora dcfejar

por todas as vias a defrruiçao do Xarife , e fauorecer eíle

Rey , de quem lhe ja linha efcrito quão bem o merecia

por íua peíToa , c ultimamente por ter entendido quanto

iíTo cumpria lia fegurança dos lufares da coíla de Caíleí*

la
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la , por onde íe ellc oíFerecia a fazer mayor gaílo do cjue

então permitião as neceíTidades de fua fazenda , e os gran-

des que tinha para fjzer na fuíleiunçâo dos outros lu-

gares da meíma conquilla , e no eíbdo da índia. E que

parecia rezao
, que o Empcrador quiíeíTe também de fua

parte ajudar efte Rey , con:\ lhe dar certeza de o focorrer

fendo cercado pollo Xarife em Arzilla , e pôr nella guar-

nição de mil lanças , de que os Reis de Boémia e o con-

felho de Caílella
,
pollo proueito que diílo lhes vinha,

lhes tinhão dado boa efperança , e íe lhe oíFereceráo a

ferem feus terceyros. De tudo o que era paliado neíle

negocio efcreueo cl Rey a Lourenço pircz que deííí3

também conta ao princepe, deípois que a tiueíTe dado a

íeu pay;ecomo na conjunção em que lhe chegou efte

recado eftaua o Emperador tão apertado da fua má diípo-

fição da gota
,
que não auia tempo nem maneyra para íe

poder negocear com elle , lhe foy forçado dilatar iílo

até que lhe e!la deu lugar para dar copia de íy ; então

ihe fez huma larga pratica, em que lhe deu bem a enten-

der tudo o que el Rey lhe mandara com muytas rezoes

em fauor de cada huma das matérias , e em fím lhe diííe

que lhe mandara dar conta do que até então era feito ,

porcjue íabendo fua detriminnçÁo no focorro que auia de

dar a el Rey de Belez, elle viíTe também o que lhe podia

fazer. O Emperador dando boa atenção a Lourenço pi-

rez em tudo o que lhe diíTe , lhe moueo algumas duui-

das , como quem era tão pratico nas couías da guerra ; a

que dando elle boa farisfação, lhe propôs os clTeitos que
íe podião eíperar de íuílcntar el Rey de Belez em Ar-
zilla com as duas mil lanças, que el Rey fe oíFerecia a pôr
cmTangere, pondo o Emperador as mil em Arziiia.

Diílelhe também como el Rey tinha aíTentado deípejar

o Seinal e Alcacere , e as rezoes que a ido o raouerao , e

as diligencias e exames que íobre ilTo fizera. O Empera-
dor no defpejo deíles lugares ouue que el Rey aílenta-

ra o que mais conuinha , íem embargo das grandes defpe-

ías que erao feitas, porque a obrigação de gaílar nas

Ce 2 cou-
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couíns
,
q*ue parcciao neceílarias , andaiia aneixa ha digni-

dade real y mas que rambem nao era fóra dclla nâo ir por
diante co que íe achaua que era mal gaílado , como ago-
ra el Rey íeu irmão fazia. No negocio dei Rcy de Belez

diíl-í que queria cuidar , e praricallo no íeu confeiho para

rerponder mais reíoluramenre, no que fe deteue tantos di-

as que pareceo a Lourenço pirez que efperaua por recado

de Cadella , e quaíl que íintio que fe não auia de que-

rer por então o Emperador antrcmeter nefte negocio, e

que porventura lhe aconfelhariao que efpcraíTe, a ver íe

l"e en^arregiua el Rey delle , de maneyra que íicaíTe com
todo o pelo e obrigação delle íobre fy ; e deite feu pen-

íaiDento e do mais que tinha feito auifou logo el Rey ,

dandolhe também muytn? rezoes p.;ra o defuiar deíle ne-

gocio que irataua com el Rey de Belez; com a qual re-

poíta chegou o correyo a el Rcy poucos dias antes do
fim de Dezembro deííe anno de 1^49*

CAPITULO LIIL

Ordena, el Rcy que os homens tenhao armas ^ cauallos ^ e

arcabuzes conforme a fuás rendas. Ordena que fe nã9

. lancem egoas a ajnos , e que fe capeyn os fmdeyrvs que

iião jáo de marca, Dd ordem para fe matarem os lobos ,

e o que jobre tJ]o manda»

COmo a couía que el Rey íempre trouxe tDais dian-

te dos olhos iíò)^ o bem comum e proueito dos
léus reynos e v-aHailos , detriminou de reformar algumas
coufas

,
que via iremfe pondo em cuílume aíTaz perjudi-

ciais aos feus reynos e (enhorios ; e a primeyra que íe

lhe oíFercceo foy o grande deícuido que os homens ti-

rluo (nacido da longa paz e quietação deíle reyno ) de
tilarem pronidos para as neceíTi Jades da guerra

,
por-

que não auia então homem que tiueííe armas nem ca-

unllo , fenão quem o fazia ou pollo goílo de íua inclina-

ção , ou por íua autoridade ,
pollo que entendendo S. A»

quan-
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quanto Importaua eílarem feiís vaíTalIos apercebidos para

qualquer fuceílo do tempo
,
que cuftuma trazer inuylos e

vários , fez huma ordenação em que obrigou a todos os

fidalgos , caualeyros , e eícudeyros criados íeus , ou dos

infantes, ou doutra qualquer peíloa que os pudeííe ter,

que tiucíle cada hum íeu cauallo e armas
,
que auiao de

fer cofíollete preto com gorjal , eícarcellas , e braçais,

celada , efpada , e lança de vinte palmos ; c íe cada hum
dos deíla calidade paííaíTe de cem mil reis de renda ,

por

cada cem mil reis que tiueíTe mais auia de ter hum arca-

buz aparelhado, e hum corpo d'armas para feruir com
hum homem de pé , de maneyra que com tantos homens
de pé aíTy armados fcruiflc

,
quantos cem mil reis

tiueffe de renda. Ordenou que os moradores das ilhas

da Madeyra , dos açores , do cabo verde , e de S. Tomé

,

foíTem obrigados a ter armas , os que por fua calidade ou
fazenda ouuerâo de ter cauallos íe viuerão no rcyno ,

dos quais os defobrigou com tanto que cada hum tiueíle

mais hum arcabuz aparelhado para feruir com hum ho-

mem de pc em lugar do cauallo. No Algarue e nas co-

marcas do reyno conforme a cada huma delias fez algu-

mas outras declarações, que lhe parecerão neccílarias para

fe poder guardar cila ordenação, a qual elRey mandou
pubricar na chancellaria a noue dias do mes de Agofto
deíle anno de 5'49 , c deu de termo até o primeiro dia de
Mayo do anno íeguinte de 1550, para que as peíToas obri-

gadas a eíta ordenação fe proueíTem do que ella manda-
ua. Após iílo querendo também prouer na criação dos
cauallos

, que neíle reyno andaua muyto preuertida ,

mandou que no feu rcyno do Algarue , e nas comarcas
da eftremadura , e d'aníre tejo e godiana , e tralosmontes
ninhuma pesToa de qualquer calidade e condição que foííe

lançafie afno a egoa , nem áeíTe confentimento a iílo , fo-

pena de perder a egoa e o afno fe foíTem ambos feus , e

não fendo feus ambos , ou fendoo algum delles , pagaíTe

a valia e m.ais dez cruzados , e achandcíTe alguma egoa
que pariíTe d'aJno , inda que feu dono diílefle que o não

la-
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fabia , e fe lhe nâo pudeíTe prouar o contrario , com tu-

do perdeíTe a egoa e o que pariíTe , das quais penas ame-
tade iode para o acufador, e a outra amerade para a fua

camará ; e para que dahy por diante pudeíTe auer bons
cauallos , mandou que todos os fíndeyros que foífem de
dous annos, e dahy para cima , e não foííem da marca que
eftá ordenada neíte reyno, que íao féis palmos de vara,
medindo da reigada do cafco da mão até a cernelha , íe

capaíTem até quinze dias de Feuereyro do anno leguinte

de I55'0 ; e todos os íindeyros defta idade, que deípois de-
ite tempo íe achaíTem fem fer capados , foííem perdidos,
e íe vendeíTem para fe caparem , e ametade do que íe dcíTe

por elles foiTe para o acufador , e a outra ametade para
a fua camará .- c os que ainda nío foliem de dous annos ,

íeus donos foíTem obrigados fob a meíma pena a mandai-
los capar até quinze dias do Feuereyro feguinte defpois

de terem feitos os dous annos. E eíta ordenação, fendo
também pubricada na chanceilaria por Pêro gomez eícri»

uão delia a noue dias d'Agoílo defte meímo anno de i5'49,

foy por mandado dei Rey leuada aos corregedores das
comarcas, e juizes das villas

,
para que cada hum na fua

jurisdição a fizeííe cumprir e guardar. E querendo tam«
bem el Rey acudirão grande dano que linha por infor-

mação que os lobos fazião nos gados, por cuja ciufa auia

menos criação delles do que fohia , e do que poderia

9uer , dandoífe ordem para não auer tanta cantidade de
lobos, mandou que a qualquer homem

,
que mataíTe lobo

velho
,
por cada hum dclles fe deílé três mil reis, e a quem

mataíle lobo pequeno quinhentos reis , e a quem empra-
zalle cachorros , e os mataíTc , coatro centos reis , o qual

premio ouue el Rey j)or bem que fe pagaíTe ametade ha
cuíla de fua fazenda , c a outra ametade ha cuíla do pouo
cm cujo termo foffem mortos os lobos , para o qual pa-

gamento
,
quando não ouueííe dinheyro do concelho ou

da camará , fe lançaííe íinta na maneyra que na ordenação

fe contêm , fem auer quem foíTe efcufo delia , inda que

tiueíTe qualquer priuilegio para a não pagar, viílo íer

efte
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efte bem e proueyto geral e tocar a todos ; e para que a

certeza e breuidade do premio incitaíTe os homens a pro-
curarem iíto com mais feruor e diligencia , mandou S. A.
que o que mataíTe algum lobo fe foíse logo ha cidade ,

villa ou lugar em cujo termo o mataíse , e prefentaíse a
cabeça e pelle delle ao juiz , o qual mandaria fazer dií-

fo hum afsento , e ao pé delle paísaria mandado para o
almoxarife daquella terra , e não eílando preíente

, para
o recebedor das fifas delia pagar logo a contia ordena-
da aquém trouxer a cabeça e a pelle , que ficarião em
mão de quem pagafse o dinheiro , da qual comia o al-

moxarife ou recebedor arrecadaria dentro de hum mes
do procurador ou tifoureiro da cidade villa ou lugar a
ametade que auia de pagar o pouo , na forma que na or-
denação era declarado; e para que íe pudefse euitar a
criação dos lobos , ordenou que em todas as cidades

,

villas e lugares de feus reynos , fofsem obrigados todos
os moradores delles a fe ajuntarem a fegunda oitaua da
Paícoa, eiremnos montear a aquellas partes, onde tiuefsem
informação que auia mais cantidade delJes , a qual mon-
taria íe fizeíse cada anno naquelle dia , e delle por dian-
te todos os domingos de quinze em quinze dias até o
mes de junho; ed'ir a eíla montaria fe não poderia eí-

cufar ninguém por rezão de qualquer priuileglo, inda que
foíse incorporado no liuro das fuás ordenações , tirando
os doentes, e os que tiuefsem juílo impidimento , do
qual darião conta ao juiz

, que parecendolhe juílo os po-
deria efcufar ; com tudo deíia obrigação eícuíou el Rey"
os fidalgos que viuefsem nas cidades villas ou lugares
e íeus termos, e eíl:a ordenação foi também pubricada
na chancellaria no mefmo dia em que o forão as outras
duas atrás efcntas , que foy em Lisboa a noue dias de
Agoílo do mefmo anno de 549.

CA-
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CAPITULO LIIII.

El Rey comete muytos cajos de nouo ha jurisdição dos def-

embargadores do paço , aleyn dos quô tem por [eu regimen^

to \ e quaisfaõ ; ordena taxas gerais para todo o rey-

no
,
que por então não vem a effcito,

E^
Ntcndendo S. A. que pollo grande pefo das fuás con-

4 tinuas e varias ocupações em negócios graues dos

feuseftados, nao podia tomar tanto tempo para aíTinar

as prouisóes que le paíTauão
,
quanto requeriao a grande

rouliidaô delias que cada dia fe oííereciao , donde nacia

grande opreíTâo lias partes polia muyta detença que auia

em íeus negócios , ouuc por bem, para lhe dar milhor ex-

pediente , cometera íeus deíembargadores do paço mui-
tos cafos de nouo , alem dos que tem por feu regimento,
que até então paíTaua») por aluarás aííinados por elle, e

que daly por diante pairaíTem prouisóes aílinadas pollos

meímos deíembargadores do paço fomente, os quais íao

os que fe íegucm.
Reformação de tempo de corenta dias has peíToas a

que forao paíTados aluarás de fiança, ea não derao no
tempo limitado nos aluarás.

Reformação de tempo lias peíToas condenadas em al-

gum degredo para o irem cumprir.
Para o guarda mór da torre do tombo dar treslados de

quaisquer papeis que nella efciuerem.

Licença para ferem citados concelhos , corregedores ,

c juizes diante de juiz competente , e para os corregedo-

res e juizes poderem citar outras pcíloas, inda que íeja no

tempo de íuas judicaturas ; e para os juizes de fora co-

nhecerem de caufas fora de fua jurisdição , não paíTando

de cinco legoas.

Para as juítiças fazerem demarcações de propriedades

na forma cuílumada.

Para íerem entregues a algumas peíToas as fazendas

dos aufentes , de que as tais pefibas dizem que íaÕ herdei-

ros abinteílado. P^ra
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Para ofiiciais poderem íeruir íeus officlos, inda que nao

fejao caiados
,
por lempo de hum anuo lómente alem do

anno que dá a ordensçao \ e para que os concelhos , cor-

regedores ,
juizes , e partes refpondão has piíiçóes , e

mandem informnçoes de quaisquer cafos que per dtípa-

chos dos mefmos delembargadores do paço lhes for man-
dado que tomem ; e ally para os mefmos corregedores

juizes e julgadores fazerem algumas diligencias de que

ouuerem de mandar informação.

Para carcereyros buícarem os prefos que lhe fugirem

cm caíos em que naô merecião pena de morte , inda que

lhe forão prouados.

Para que das fentenças dos juizes árbitros , em que fe

algumas partes louuarem, fe não poíTa apellar nem agra-

uar fem embargo da ordenação em contrario.

Para poderem as partes prouar polia proua do direy-

to comum até contia de feíTcnra mil reis íem embargo da

ordenação, que de trinta mil reis para cima requere proua

por efcritura pubrica.

Para tabaliães e efcriuães dos lugares , que em fy e no
termo tiuerem de quinhentos vizinhos para cima ,

pode-

rem ter peíloas que os ajudem a efcreuer em feus offici-

os na forma cuítumada , íofcrcuendo elles.

Para as fazendas dos orfâos menores nao ferem tira-

das do poder das mais, que Jhe forão dadas por tutoras ,

naõ paliando as fazendas de íeíTenta mil reis.

Todas eftas prouisoes, que íe paíTaílem deftes cafos
,

ouue cl Rey por bem que foííem feitas em feu nome nas

cofias das pitiçocs das partes , tirando as que foíTem para
fe darem na torre do tombo ireslados de alguns papeis,

porque eílas ordenou que foílcm apartadas , e nellas fe

trasiadaíTem as piriçoes das partes de verbo ad verbum,
e aílinadas pollos defembargadores do paço; ea forma
delias foíle começando pollo ditado dei Rey até onde diz
íenhor de Guiné lómente fem paílar dahy , e após elle

fazendo menção das piriçoes, e referindoas como fe fa-

zia , e no fim dizendo el Rey noíTo íenhor o mandou por
Jfan. IK Dd foão
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foão e foão feus defembargadores do paço, os quais fe»

rão dous , de que o priraeyro íerá o que defpachou a pi-

tiçclo , e o fegundo o a que couber, indo polia ordem
que elles tem antre fy no aíUnar das prouisoes, que paíTa-

uáo por regimento de feus officios / as quais prouisoes
el Rey mandou qge foííem efcritas pollos íeus eícriuaes

da camará, ou íofcrira por elles , tendo prouisão de Aia

Alteza para o poderem fazer. E os defembargadores do
paço as aíTindráo na caía do feu deípacho , oadc os ef-

criuães da camará lhas leuarao a aílinar; e acontecendo
não íerem prefentes os dous defembargadores que vem
nomeados nas pitições pnra aílinarem, paíTarão aííinadas

por outros dous que eftejão preíentes; efe faltar hum
dos dous nomeados, aíPinará qualquer outro por elle ; e
os efcriuács farão declaração nas prouisoes em que iílo

acontecer
, que forao aíTmadas por aquelles por não eíla-

rcm os outros prefentes , nas quais prouisoes mandou el-

Rey que não ouueíTe íofcriçoes ; e fendo alguma delias

embargada na chancellaria , mandou que foíle trazida cos
embargos ao defembargadores por quem foy nffinada ,

os quais a defpacharão e defembargarão como lhe pare-

cer juíliça, E parecendolhes que o defpacho de alguns

deíles embargos fe deue cometer a algum defembargador,
ou a muytos de alguma das caías e rolaçoes , paííarão

portaria diíso ao pé dos meímos embargos ,
para por ella

íe fazer prouiíao
, que fua Alteza aíJinaria fe lhe bem pa-

recefse ; e efta declaração deíles caíos com a forma das
prouisoes

, que fobre elles fe auião de paísar , mandou el-

Rey pubricar na chancellaria em Lisboa a quinze de ju-

nho deíle anno. E fomente nas cartas de purgaminho, para

os tabaliães e efcriuães poderem ter pefsoas que os aju-

dem íoícreuendo elles , ouue por bem que fe pulefse o
ditado todo inteyro.

Logo como íua Alteza scabou de concruir com eíla

ocupação, fe meteo em outra não menos ou porventura

mais importante ao bem comum dos feus reynos , e pro-

ueito doR ieu5 vaísallos 5 de que era tao zeíiofo , e que
; fem-
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iertipre trazia diante dos oliios , que foy acudir aos ex-

ceíliuos preços que então auia em todas as coufas
,
que

eílauão tão aleuantados , e hião cada dia em tanto creci-

mento , que íe le não atalhaíse tamanha defordem viria a

ígrande careília a fe conuerter em huma continua efterili-

,dade , que feria caminho de fe perder a gente pobre de

todo, ea mayor parte do pouo padecer grauiíílmos da-

iios , e verfe em grandiílimos apertes , com quem os que

mandão c gouernao Ía5 obrigados a ter mayor conta, que

cos grandes e ricos ,
polío pouco remédio que de iy tem

|)ara luas neceffidades ,- e para iílo mandou a todas as ci-

.dades , viilas , lugares e concelhos
,
que os vereadores e

juizes de cada hum deiles^e também os corregedores, on-

de os ouuefse , fe juntafscm em camará cos homens bons

,

« CO parecer de todos ou dos mais delles íe taxafsem as

coufas ao ufo corrente de fua comum e jufta valia , e fei-

tas eílas taixas lhas mandafse logo; e porque a grande

pouoação da cidade de Lisboa , e a muyta diuerfidade de

gente eftrangeyra que a eiia concorria , ordinariamente era

ocafiao de íe leuanfarcm por outras partes os preços das

coufas , que íe lá hiao buícar para fe trazerem a vender a

cila, ouue el Rey por bem, por atalhar aefta defordem,
que os vereadores de Lisboa, que então erao António da

•íilueyra , Chriftouão de brito, e Chriílouao mendez de
carualho , com Chriílouao eíleuez feu deíembargâdor do
paço, e CO licenciado João de bairros defcmbargador do
agrauo , e co doutor Rodrigo monteyro que feruia d'al-

motacel morna corte, reuifseni as taxas velhas da cida-

de , e ordenafsem para ella taxas nouas gerais na forma

que milhor fe pudeísem guardar conforme ao tempo que
então corria , e defpois de as communicarem e tratarem

antre (y , lhas moílraísera para as elle ver, e mandar que
-fe guardafsem , o que elles íizerão ; porem mandou S. A.
que para íe tomar concrufao em algumas couf-ís de mais
íuftancia

, que ainda não eftauão de todo auerigoadas , íe

-ajuntaísem com elles os doutores Gafpar de carualho e

João monteyro, deíembargadores do paço, e o doutor

Dá 2 Ro-
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Rodrigo monteyro procurador dos feitos da coroa e def-

cmbargador do agrauo , e rogou ao Cardeal infante dom
Anrique feu irmão que quifefse eílar com cíles homens , e
tomarlhe os votos , e com feus pareceres acabar de or-
denar eílas taxas para Lisboa. E eíla matéria ouue muytos
dias de detença , e o mais dcUa íe concluliio parante o
Cardeal

,
porem com tantos inconuenienres , duuidas, e

rcprefeniaçdes de agrauos de muytos officiais
,
que el Rcy

a quis tornar a ver cos do leu confellio , e por efte anno
fe não fez mais neíle negocio que tratarfe niuyto delle , e

gaílarfe nelle muyto tempo, porque com a ida do Car-
deal para Euora e com alguns agrauos que íobreuierão e

que foi necefsario mandar el Rey que íe vifsem, e também
por efperar polias taxas para todo o reyno , fe não pôde
Tomar concrufaó no negocio, nem Is íeguio o effeito que
delle fe efperaua.

CAPITULO LV.

A morte ão Papa Paulo terceyro \ os Caralais fe ajuntao
cm conclaue para elegerem nouo Papa ; Baltefar de fa-
fia lhes faz, algumas lembranças e ojferecimentos por
parte dei Rey ; e trata cos embaixadores do Emperador
€ dei Rey de Françafobre fer eleito Papa o cardeal in--

fante dom Anrique,

A Os dous dias de Dezembro deíle anno de 5'49 teue

JL \ cl Rey auifo poiio doutor Baltelar de faria, que
auia alguns annos que eílaua em Roma fazendo os feus

negocies como agente, fem nome de embaixador
, que

a dez de Nouembro fallecera o Papa Paulo terceyro, de
cuja morte íe diííe que fora ocafiâo huma carta do duque
Oálnuio feu neto , em que com palauras de íobejo fenti-

mento e paixão íe lhe queixaua de lhe íer negada a poíTe

tio eílado de Parma
,
porque com ella lhe tomou logo

lium grande acidente deíiuxo e vomito , de que efteue fem
falia efpaço de huma ora pouco mais ou menos ,

porem
tor-
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tornando em fy , repoufou aquclla noite, inda que com
grande febre , e ao outro dia fe leuantou polia meiíham ,

e ouuio miíTa e rezou , e eíteue fó cos Cardiais fanta Cruz

e Crecenciis qiiaíi duas oras ; após iílo lhe tornou o nieí-

mo acidente com crecimento de febre , e finais de morre,

que derâo defconfiança de fua íaude , o que elle também
entendendo proueo alguns bifpados ,

que eílauao vagos ,

cm peíToas que pudeíTem aproueitar ha fua cafa , e nelles

leparou algumas pensões de que deu poder ao Cardeal

Frenens para as repartir por quem lhas mereceíTe. No
meyo daquclle grande trabalho em que cílaua ,

pode tan-

to mais o fífo que a paixão
,
que mandou pafiar hum brc-

ue para que Camillo de la montana
,
que tinha em guarda

a cidade de Parma , a entregaíTe ao duque Odauio , com
quanto fe diííe que logo a grande preíla mandara expedir

outro em íegrcdo (que leuou o Bifpo de Cepola
,
que tam-

bém leuaua o outro) para que o primeyro não tiucfle cffeito

até auer noua certa da fua morte. Perguntoulhe o Cardeal

Frenens quem nomeaua nos dous c.ipelios que rcíeruara

in pcíflore ; refpondeo , Cogitabimus , e voltandoíTe para

a pare'de perdeo logo o lentido , e ao outro dia feguin-

te
, que fcrão dez de Noucmbro

,
palTou ha outra vida ,

tendo recebidos com muyta dcuaçao todos os íacramen-

tos da Igreja fagrada ; fdlcceo em monte caballo , don-
de fendo leuado ao paço de São Pedro o reueílirao , e

o meímo dia o decerao ha Igreja com a íolene e cuftu-

mada cirimonia , onde eíleue três dias com grande con-
curfo de gente que acudia a Vuq beijar o pé ; leu corpo
foy por entre tanto depofitado em São Pedro até fe lhe

acabar a fepuhura aly ou em Araceíi , na qual mandara
que fe gaílaíTem até dez mil efcudos. O género da fua

morte foy tão violento e apreflado
,
que deu foípeita de-

íer a caufa delia de mais força
,
que paixío que recebera

da defobediencia de feu neto. No mefmo dia que falle-

ceo , ajuntandoíTe o collegio dos Cardiais, elegerão para

vifitarem a guardarroupa e o caílello três delles , Trani

,

Carpi , e Rodolíi , e para que juntos co Camarlengo
ca
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a quem por fcu offício pertence ifto em fé vagante, eo
gouerno da corte e de todo o eílado da Igreja

) proueíTem
o que folTe neceíTario. Eftes acharão no caftello duzentos e

ietefita mil cruzados , de que tirarão cincoenta mil para as

exéquias, e pagamento de oito mil foldados , que dentro
em tre^ dias íe leuaniarão para guarda da cidade e do
conclauc ; começaraoíTe as exéquias aos dezanoue dias

do meímo inez , e todos os noue dias
,
que ouue enir'ellas

e a morte do Papa , íe gaitarão em apareliiar couías ne-

cefsarias para ellas ,
que foy honeíla ocafião para fe ef-

perar a vinda dos Cardiais de França, e de outros que
eftauão aufentes. Durarão as exéquias até os vinte e oito

dias do meímo mez , e ao outro dia o Cardeal Saluiati

diíTe miífa do Efpirito Santo , e deípois de íe tomar o ju-

ramento cuílumado a todos os embaixadores
, prelados,

barões , e oíHciais de gouerno da cidade , entrarão em
conclaue corcnra e hum Cardiais para fazerem eleição

do nouo Summo Pontifice. O doutor Baltefar de fuia
vendo o que os embaixadores do Emperador e dei Rey
de França faziâo por corniíTaò de íeus fenhores , e pare-

cendolhe que também elle tinha obrigação de fazer a

meíma diligencia por parte dei Rey , diíle aos Cardiais

que elle tinha auifado el Rey da morte de íua íantidade ,

e que polia muyta diílancia do caminho não tinha ainda

repofta
, porem que cílaua certo auerlhes S. Alteza de

mandar pidir e encomendar m.uyto que trabalhaíTem par
fazer huma eleyção qual delles íe eíperaua , e que elegeí-

fem hum paftor para a Igreja de Deos, qual elles entendiao

que deuia íer o de que ella tinha ncceíTidade naquelles

tempos , e que da boa vontade e muyta deuação
,
que el-

Rey como filho obedieiítidimo ha fanta fé apoflolica ti-

nha a aquelle íagrado collegio , deuião de ter entendido

quão certo tinhão nelle todo o fauor e ajuda, que para ef-

feito difío foíTe ne-ceíTario^ O decano do collegio lhe acei-

tou o oíFerecimento , e lho agardeceo com muytas pala-

tinas de louuores de íua Alteza, e que aíTy o procurariao

fazer no millior modo que o Efpirito Santo os infpiraíTe.

Feii
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Feita efi:a diligencia pareceo a Bnlteíar de faria que deuia

de lembrar aos Cardeais
,
que entrauao no conclaue , as

muytas partes que auia no Cardeal infante dom Anrique
para fe fiar dclle o íunimo pontificado

, principalmente
náo correndo nilTo perigo a opinião que íe tinha do Car-
deal infante, nem o credito e reputação de S. Alteza, pois

o elle fizia co deuido reíguardo , e conílando claramen-
te que o fazia de ly ió íem comiílaô alguma doutrem , e
como quem nifto nao efperaua buícar outros meyos íenão
os que infpiraíTe o Efpirito Santo; e ainda que fez cila

lembrança aos Cardeais antes que íc recoIlieíTem no con-
claue , foy mais por cumprir com íua obrigação, que com
certa eíperança de alcançar o que pretendia

,
polias par-

cialidades que auia antre os que eílauao no conclaue , de
Franceíes , e Imperiais , e dos da nação frenefa , e por fe

íaber que ainda que os embsixadores do Emperador e
delRey de França íe tiníião mandado moílrar ao coliegio
muyto defejoíos de fcr a eleyçao liure, e íem outro re-

fpeito mais que o que pertencia no bem da Igreja católi-

ca , todauia cada hum daua a entender qual Cardeal fol-
garia que foíTe eleito Papa,e trabalhaua por inclinar a eíle

os votos que tinha por íua parte. E vendo Baltefar de fa-

ria que cite negocio efraua tão baralhado antre eíles pre-
tenfores

, que fe poderião mal vir a conformar , imaginou
que por ventura permitia Deos auer antre elles eílas diui-
sôes para fe virem a concertar cm alguma peíToa neutral
e virtuofa de que a íua igreja foíTe bera gouernada, e elle
bem íeruido , e como íabia que todo o coliegio entendia
e confeíTaua eílas partes no Cardeal infante j c que ainda
que tinha muyto parenteíco co Emperador ^ também ti-

nha algum com el Rey de França , e que polia antiga ami-
zade que entre [y tiuerao os Reys donde ambos decen-
dião

, e polia que tinha com ambos não aueria refpeito
particular que lhe tolheíle fazer a cada hum o que \he era
deuido, lhe pareceo que a ninhum delles pefaria de íer
o_ Cardeal eíle, em que fe todos vieíTem a concertar, prin-
cipalmente pois iílo não era nelle negocio nouo,. porque

km
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íem ninhuma inrelligcncia de fora em rodos os efcrutí-

nios leuara fempre muytos votos , e em hum chegara a

dezanouey pollo qual a Baltefar de faria pareceo, bem mo-
uido ja eniáo de mais eípcranças , communicar ifto mais

defcubertamente cos embaixadores do Emperador e del-

Rey de França , e neíle achou tanta vontade que no prin-

cipio lhe pareceo fofpeita , e também dom Diogo de men-
doga embaixador do Emperador imaginou que era iíto

ardil para fauorecer a íua preteníaô
;
porem continuou

niílo tanto que fe lhe começou a dar credito •, e o que
Balíeíar de faria veyo a collcgir d'ambos os embaixado-
res foy

,
que íe íeus íenhores le conformafiem na eleição

do Cardeal , do confentimento de todos feria eleito lem
falta , e cada hum dos embaixadores afirmaua que feu fe-

nhor viria niíTo de boa vontade. Balteíar de faria que tu-

do iílo mouera fem comiíTao delRey, fenão íó de íeu pró-

prio moto , detriminou dar conta do negocio a Louren-
ço pirez de tauora embaixador d'el Rey na corte do Em-
perador, e ao licenciado Brás daluide que refidia na cor-

te de França em íeruiço de!Rey,e declararlhes os ter-

mos em que eite negocio eftjua
,
para que cada hum dei-

les na corte onde refidia fizeííe nelle o que lhe pareceíTc

mais feruiço dei Rey , e com iílo defpachou logo para
ambos Gafpar íoarcz agente do Cardeal em Roma , e a

cl Rey mandou logo polia poíla auifo do que paíTaua
,

que lhe chegou ja em Janeyro do anno feguinte de iffo,

e então fe dirá a repoíla que S. Alteza deu a cíle negocio,

e o que fez fobr'cIle.

C A-
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C A P I T U L O LVr.

El Rey fe vmnda queixar por Eras daluidc a el Rcy de

França dos roubos que os Francefs fazem aos fcus vap"

jallos. Mandalbe pidir outros dous annos de tempo para.

as partes de ambos os reyuos irem requerer Juajujiiça

parante os juizes que lhe erão dados. Mandalhe tam-

bem pidir que nau conjinta os Efcocejes ujarem de

huma carta de marca antiga que tem contra os Jeus

-ajjallos."vai

ADiíToIuçao dos roubos que os Francefes fempre

cuílumaráo fazer na gcuiQ deíle rey no ,
e os que

ainda agora fnzião, fcm terem conta co aíTento do juizo

que íe cornara o anno de 548 , hia em tanto crecimento ,

que com rezâo pudera mouer el Rey a lhe mandar por

íua parte dar o caíligo que mereciao ,
porem a antiga

amizade e liança antre os Reys de França e Portugal íeus

anteceíTores , e a que agora nouamente fe lhe ajun.tara

com cl Rey Anrique , o obrigou a nao alterar o modo de

que até então ufara nas couías daquella calidade, e man-

dar preíentar a cl Rey as nouas queixas que neíle cafo

tinha dos feus vaíTallos , e a confiança que lhe ficaua de

os elle mandar caíliigar com tanto rigor, que os obrigaííe

a ceííarem de tantos roubos , e tantos iníultos , e para

iílo deípachou logo hum correyo ao licenciado Brás dal-

uide que refidia na corte de França em feu íeruiço, cos

autos dos roubos que erao feitos, para que de fua parte

os mofi;raíTe a el Rey , e lhe diíleíle quanta rezao tinha

para folgar de coníeruar íua amizade , que com tantas

occaiioes de fe quebrar eílaua nelle tão inreyra, que o
fiizia diíTimular com tantos danos de feus valTallos , a que
tinha obrigação de acudir e dar remédio , e \\\q deuia lem-

brar que erão aquellas as couías, de que has vezes ( íe

não featalhauão) vinhao a íuceder grandes efcandalos

antre amigos ; mas que bem entendia que eíles não re-

ceberia nunca delle polia liança que antigamente femore

Fart, IK Ec" ouuera
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ouuera antre os Reis feus anrecefíores , continuada agora
antre ambos com tnnras moftras de verdadeyra amizade;
poUo qual lhe pidia muyto que deíTe ordem com que
ccfiaíTem eftes iníultos , e os culpados nelles recebeílem
o caíligo que merecem os perturbadores da paz, e auto-
res de efcandalos e defgollos. Mandou também S. A. a

Brás daluide , que defpois de ter moftrados os autos a el

Rey , e lhe ter dito o que lhe mandaua , comunicaíTe
também efta matéria co Condeílabre , e lhe difleíTe que
pois nos negócios do feu Rey lhe cabia tanta parte , e

com tanta rezao e credito , lhe rogaua muyto que neftes

antre elie e el Rey feu fcnhor , e os vaíTallos de ambos ,

quiferfe ajudar e huorecer de maneyra que aproueitaíTe ,

pois diííò refultaria cumprir el Rey feu íenhor co que
deuia a fua amizade, e elle com a boa vontade que S. A.
lhe tinha. No anno atrás paíTado de «^47, por confenti-

mento de S. Alteza , e dei Rey de França fe tinhão dado
juizes

,
parante quem os vaíTallos dambos os Reis natu-

rais de cada hum dos reynos
, que foííem roubados , ou

tiueíTem recebido algum dano dos do outro reyno
,
pu-

deíTem requerer o íeu , e auello por juftiça
,
para auer

paz e concórdia antre huns e outros; e el Rey de França
nomeou os feus juizes em Lisboa , e S. Alteza os feus em
Paris, para o que fe derão dous annos de tempo has partes

para requererem fua juíliça, como atrás no anno de 5*47 fica

dito largamente; mas porque aíTy polia pobreza das partes

roubadas, como polia diftancia do caminho não puderao
dentro nos dous annos ir requerer fua juftiça parante os

juizes delegados, mandou el Rey a Brás daluide que pidiíTe

a el Rei de França
,
que foíle contente de ambos darem a

Í^2us vaíTallos outros dous annos de tempo, para irem tratar

cíles negócios em cada hum dos reynos ; o que el Rey de

França ouue por bem , e mandou dar a Brás daluide carta

patente da dilatação dos dous annos para aquelle juizo, que
clle logo mandou a el Rey , e conforme a ella mandou S.

Alteza fazer outra que mandou entregar a Onorato de cais

embaixador dei Rey de França cm fua corte. No anno de
5-41
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541 mandou el Rey de Efcocia a S. A. hum Rey dar-

rnas íobre a erecuçao de huma carta de marca
,
que os

Reis feu pay e aun concederão a dous vaílallos feus, erdey-

TOS doutro que fora meftre de huma náo, que dizia que lhe

fora tomada em tempo de el Rey dom Afonío ; a que cl

Rey então refpondeo com rezôes , por onde conftaua que

de direyto íe lhes não deuera paíTar tal carta
,

pois não

precederão as diligencias que conforme a direyto ião ne-

ceíTarias , eja que íe lhe paíTou não era juílo daríe hâ

execução
,
principalmente tratandoíTe delia a cabo de fe-

tenta annos , fem em todos elles íe fazer comemoração
-delia , o que mais largamente lhe mandou então dizer

por Gaipâr palha (como fica dito no meímo anno
) que

dei Rey de Efcocia foy bem recebido , e conhecendo das

rezoes que lhe dera , o defpidio dizendo
,
que elle man-

daria íobreílar a execução da^carta de marca , e que to-

maua hum anno d'efpaço para dar ao negocio a final

repofta
, porem falleceo fem a dar ; e porque agora fua

Alteza era ínfornaado que os que tinhão eíla carta ufa-

uão delia fazendo muytos roubos aos feus vaíTallos , man-
dou também a Brás daluide que deíle conta diílo a el

Rey de França , e lhe diííeíTe da fua parte , que pois o
reyno de Efcocia eftaua então na fua coroa , e por eíla

rezão os Efcocefes ficanão feus vaíTallos , lhe faria íin-

gular prazer
,
pois a femrezão deíle negocio eílaua tão

clara , mandar que cila carta n3o ouuefle eíFeito , nem
os Efcocefes ufiífem delia ; e que íe elles pertendeílenl

ter algum direyto, o poderião requerer
, pois erão íeus

vaflallos
,
parante os juizes que elle ordenara em Lisboa

para liquidarem femelhantes duuidas , inda que neílc

cafo tinhão pouco que alegar por íua parte ; e man-
dou S. Alteza a Brás daluide que também ao Conde-
ílabre deífe conta de íua parte deíle negocio , e para
elle lhe pidiíTe fauor e ajuda, moílrandolhe que recebe-
ria muyto goílo de tudo o que fizeíle para eíla carta

não auer eííeito.

Ee i C A^
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CAPITULO LVII.

El Rey de Tanor manda pidir ao gourmadov embarcação.

para ir a Goa , e lha manda j e o que el Rey pajja [obre-

ijjo CO Camorhn até Je embarcar.

Ont:ulo fica atrás que o gouernador Garcia de fá

mandara hum fobrinho feu do Teu nome a Tanor
cora feííenia homens , eo padre António Gomez da com-
panhia a requerimento do meímo Rey da terra para o
inílruir na nofla íanta Fé católica, que nousmente diíTe

que tiniia recebido , os quais andarão todo o inuerno
por onde el R.ey os raandaua , íeguindo porem em tudo
o parecer do padre , a quem o Rey daua muyto credi-

to , o qual defpois de ter com elle rauytas praticas lhe

veio a dizer que lhe importaua muyto ir a Goa para feus

negócios , e principalmente para íe fegurar do Qamorim ,

porque fabendo que tinha elle amizade cos noíTos , não
le atreueria a entender com elle j porem o Rey pôs então

líiuytas duuidas e inconuenienres na íua ida a Goa , e dei-

xar o feu reyno deíemparado , mas deípois que o padre

lhos desfez rodos com muytas rezoes lhe concedeo a

ida
, para o que efcreueo logo ao gouernador que lhe

cumpria muyto irfe ver com elle a Goa
,
para negócios

de íua conueríáo , e para outros muyto importantes ao

feruiço dei Rey
,
que para ilTo lhe pidia muyto que lhe

iiinndaíle emijarcaçao íegura j o qual recado poílo em
coníelho pollo gouernador ouue nelle muyto encontra-

dos pareceres , huns em fauor do que el Rey de Tanor
pidia, e outros contra iíTo , com rezoes urgentilTimas de

ambas as partes , mas em fim preualeceo o parecer dos

que fauorecião a vinda dei Rey a Goa , aíTy por não fe

arriícar o credito dos Portuguefes ,
que tanto importaua

conferuarfe e augmentarfe , como principalmente polia

eíperança que fe tinha que co exemplo da conueríáo e Cri-

ítandade daquelle Rey fe conuerteflem também outros

siiuytos pouos daquelles cegos e bárbaros gentios , de
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que Deos e el Rey auiao de fcr muyto feruidos. O go-

uernador então defpachou dom João lopo em huma fuíta

grande bem ornada e concertada para ei Rcy vir
, e

outras doze cm íua companhia bem armadas quanto con-

uinha
,
que partirão de Goa a doze dias de Setembro de-

íle meímo anno, e chegando a Challe.ouue diííerença

antre Garcia de fá , e Luis xira lobo capitão da fo.rta-

leza fobre qual delics auia de-trazer el Rey ,
querendo

cada iium aquella honra para fy ; porem domjoáo lobo

Jhes diíle que não trataílem daquella matcria , porque

íe não quiíeílem feguir a ordem que o gouernador raan-

daua, fe tornaria com as fuás fuítas para Goa íem ieuar el

Rey , e ceílarao as contendas
,
porque o mefmo P\ey ouue

que era mais fua. honra ir com dom João , a quem man-
dou que eíliueíTe preíles aly em Challe, e ordenando fuás

coufas com alguns dos feus regedores de que fe fiaua
,

íe embarcou disfarçado ein hum pager , e fe foy a Challe
,

receando que fe íe embarcaííe em í^anor ouueíTe nos íeus

algum aluoroço
,
que níío erao contentes de fe clle fa-^

zer Chriítão ; mas com quanto fez cila íua ida com todo
o íegredo poíTmel não íe pode efconder ao Camorim ,

que logo mandou a Challe perguntarlhe onde fe hia e

deixaua o íeu reyno ; a que refpondeo que lho deixaua
todo e fe hia viuer como jogue no pagode de Marabia

,

porque aíTy o tinha prometido ; e logo le embarcou com
dom João lobo , e comíigo duzentos naires dos íeus os
que lhe erao mais aceitos , de que fós três íabião que
era feito Chriílao , e por íe encubrir delles lahia em terra

onde auia cafas de pagodes , e nelias íe hia lauar e co-
mer com todas as cirim.onias , e trajo de gentio. Sabendo
o Camorim que elle era partido , o tomou muyto mal

,

por íer pay do princepe erdeyro do reyno de Calecut

,

por íer feu fobrinho filho de huma fua irmam
,
que polias

]eis deMalauar os fobrinhos íilhos das irmãs íao direytos
erdeyros daquelle eílado, porque os Reis delle não tem le-

gítimos cafamentos ; e mandou logo por terra hum ca-

pitão com mil homens a Marabia
,
que he junto de Ca«

na-
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nanor , ao pagode onde cl Rey auia de ir ter
, que he

hum dos principais daquella terra , e lhe mandou pidir

que fe quiíefiè tornar , e que por iHo lhe largaria as terras

que lhe tinha tomadas, e o rio dePanane, e lhe daria

quanto mais quifeíle ; o qual recado chegou a cl Rey de
Tánor eftando ainda emChalle, porem agente do Qa-
morim ficou atrás no caminho : el Rey o recebeo com
moílras de contentamento , diffimulando a detriminação

que tinha de não deixar a ida a Goa
,
porque não en-

traíle defconíiança no Çamorim com que lhe tomaíTe o
reyno , e lhe reípondeo com lhe aceitar o que lhe offc-

recia , e lhe dar por iíTo as deuidas graças , mas que pois

ja eftaua fóra do ícu reyno , e poílo no caminho , nao
ouueíTe por mal ir ao pagode comprir a romaria que ti-

nha prometido , donde fe tornaria logo , com que deí-

pidio o que lhe trouxe o recado , e fe partio de Challe ,

e caminhando íempre ao longo da terra com pouca veila,

defembarcando algumas vezes a comer e deíenfadaríe

nella , chegou ao monte Dely onde chegou juntamente
muyta gente que o Çamorim mandara para eítar com
ellc no pagode , e com comilíao fua que íe viíTe que el

Rey fe níio tornaua para Tanor , c fe queria ir para outra

parte , o nÍo deixaíTe embarcar , e o detiueíTe até ver íeu

recado : por eíla gente teue el Rey cartas do (Çamorim ,

em que lhe pidia muyto que íe tornade daly por terra ,

pois era contra o cuftume e autoridade dos Reis andarem
por mar , de que elle moílroa que era contente, mais com
receyo que a gente do CJairiorim liie tolhcHe a embarcação,

que por eílar mudiído da detriminação de ir a Goa ; e por

diffimular com ella fe defpidio em íua preíença de dom
João lobo, o qual com toda a gente íe recolheo has em-
barcações, leuando comílgo alguns dos dei Rey , a que

eíle diííc que os mandaua por mar íeuar a Tanor ; e elle de

noite íaindoíTe da caía em que eftaua por cima de huma
parede , íe foy ha borda d'agoa , donde foy recolhido

na fuíla , que íendo vifto dos feus os meteo em aluoro-

ço , mas vendo elRey ja embarcado , e que os nolfos
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fe faziao ha vella para Goa íe quietarão acompanhando

feu Rey , e a gente do Çamorim íe torna a Calecut.

C A P I T U L O LVIII.

El Rey de Tanor vay a Goa , e o modo de que he recebido ;

dejpoís de poucos dias fe torna ao feu reyno. O gouernã'

dor fe vay trás elle a Tanor coyn armada e ^ente aja^

uoreccllo , e o como el Rey o recebe : hum jeu jilho fefaz
Chrijião \ o gouernador je torna. Dafje conta de outra

inforraação acerca dejla ida dei Rey de Tanor a Goa,

O gouernador manda hmii galeão a efe reyuo antes das

nãos da viagem,

EStas fuílas , em que hia el Rey de Tanor , chegarão

a Goa a vinte e dous de Oitubro deíle prefenre anno ,

c entrando pollo rio de noite defembarcou el Rey nas

caías de António peíToa , onde lhe eftaua preparado o
apofento qual fe ilie deuia , e logo ao outro dia polU
menliam foy dom Francifco de lima capirão da cidade

em buica delle com muy ta gente em fuftas bem concer-

tadas , tocando muytos cílromentos , e o achou veílido

de íeda no traje Português daquelle tempo , que clie

mandara pidir ao gouernador; e deíembarcando no caez
da cidade , onde fe lhe fez huma fermoía lalua d' arti-

lharia , fe foy o gouernador a elle que aly o eftaua ef-

perando veftido de feíla acompanhado de muyta gente ,

e deípois de íe abraçarem com grandes cortefia? , o go-
uernador cora a cabeça deícuberta , o leuou polia mão
ha porta da cidade , onde tomando as chaues da forta-

leza de hum prato grande de prata em que a? trazia o
capitão dom Francilco

, que ja lhas tinha offerecido
,

lhas entregou com palauris de muytos oíFereciínentos
de o feruir com aqaella fortaleza , e com as mais que el

Rey íeu íenhor tinha na índia , como a verdadeyro ir-

mão feu
; porem el Rey beijando as chaues , lhas tornou

a meter na mão : os Vereadores eniáo debaixo de hum
rico
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rico paleo o meterão na cidade , e leuando diante hum a
Cruz Icuantada em mãos de hum religioíb chamado frcy
Vicenre , e diante delia a bandeyra real , após a da ci-

dade, e d'out.ras dos meftres, com danças, folias, e outras
teílas cuíiumadas , foy caminhando por ruas enramadas
c bem paramentadas ate o terreyro das caías do gouer-
nador

, que he no caminho da Igreja , onde o eíperaua o
•biípo em pontifical , co cabido da Sé , e cos religioíos

dos mollcvM-os , e do collegio de SaÔ Paulo
,
que o padre

António gomez a!y fizera vir todos cm procillão com
fuás cruzes leuantadas , e chegando o bifpo a el Rey lhe

aprefentou hum Crucifixo que tinha nas mãos , a que el

Rey e o gouernador cos joelhos no chão beijarão os

pcis , e daiiy com a meíVna prociíTaõ diante fe forao ha
Igreja , onde recebendo agoa benta da mão do mefmo
bifpo, fe meterão na capella mór , e lhe foy dita huma
milfa rezada

,
por íer ja tarde , em que el Rey adorou o

SantiíTimo Sacramento como homem mal inílruido ainda

na fé , e que tinha pouco conhecimento do que adoraua ,•

acabada a miíla , o gouernador leuou el Rey has fuás ca-

fas , onde fua molher dona Lucrécia o fahio a receber ha

fala acompanhada de muytas molhcres moças e honradas

da cidade , todas bem veflidas , que el Rey folgou muy-
to de ver , e a todas fez muyta cortefia , e defpois

<i'eftar hum breue cfpaço aííentado praticando com dona
Lucrécia , o gouernador com muyta gente de cauallo o
Jeuou iias caías de António peíloa , onde tinha íeu apo-

fento , com as meímas feiias com que fora recebido , e

íe tornou para fua cafi. Ao outro dia o capitão da ci-

dade com toda a gente de cauallo trouxe el P^ey a cafa

do gouernador , e no fcu terreyro lhe correrão touros,

e jugarão canas , e fizerao outros regozijos de que elle

gollou muyto ; c logo ao dia feguinte o gouernador foy

por clle em peíToa , e lhe andou moílrando os moíley-

ros , e coufas que nuia na cidade para ver ; e o padre

António gomez o leuou a S. Paulo , onde o fez dormir

huma noite , cm que o fez elcreuer a el Rey nofíb fe-

nhor
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ilhor as honras e feílas com que fora recebido do go-

uernador, e encarecendolhe o goíto que fentia de íe ver

metido na luz da Chriílandade ,
que elle coníeruaria fem-

pre firme e inteyra ; e detendofle após iílo alguns dias

em Goa , fempre feílejado do gouernador e dos fidalgos

,

fe tornou a embarcar na mefma íufta com dom João lo-

bo 5 que com outras coatro fuílas o tornou a leuar a

Chalie , donde íe tornou a Tanor ; e parecendo ao go-

uernador e aos do feu coníelho que tinha obrigação de

fauorecer el Pvey , fe acaío achaííe algum aballo no rey-

no , íe embarcou logo após elle aos dez dias de No-
vembro em corenta fuílas que tinha preítes , com muy-
tos fidalgos e outra muyla gente ; e chegando a Chal-

ie , e íabendo que el P^ey eílaua dentro nas fuás caías

com fua molher e íiihos , em muyta paz e quietação ,

le foy a Tanor , onde o Rey o foy receber ha praya

com muyta gente e muytas feílas , e o leuou f:\zer ora-

ção ha fua Igreja que tinha muyto bem concertada , e

eílaua ha borda d'agoa , donde o gouernador , deípois

de praticar hum efpaqo com el Rey , íe tornou a em-
barcar acompanhado deile até a praya , e a outro dia

tornou el Rey a ella com muyta gente em bufca do go-

uernador, e com hum recebimento de grande aparato

o tornou a leuar ha íua Igreja co biípo juntamente que
também fora com elle , onde o mcfmo bifpo diíle miíía

cm pontifical , a que eíleue preíente todo o pouo , a qual

acabada recebeo a agoa do bautifmo da mao do biípo

hum filho dei Rey , e não íe tratou então da Chriílan-

dade da Rainha íua mãy, porque ja antes diflb fora feita

Chriílam. Acabado eíle aílo deu el Rey hum banquete
eíplendido ao gouernador , e ao bifpo , e aos fidalgos , e

a toda a mais gente , com as igoarias guiíadas ao noíTo
modo, para o que mandou leuar da armada quantos co-
zinheyros nella auia , em que ouue grandiííima abundân-
cia de todas as coufas ^ e após o comer vierão aly vol-
teadores , e outros géneros de feílas a feu modo ,

que
durarão até a tarde , que o prouernador vendo el Rey pa-
Ban. IK Ff ci-
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cifíco , e que por então tinha pouca ncceíTidade do ièn

fauor, defpedido dclle fe foy embarcar, e íe fez ha veJIa

para Cochim. El Rey logo em íe elle partindo notifi-

cou a todos os grandes do feu reyno que era feito Chri-

ílão , e por todas as partes delle mandou lançar pregoes

ao íom de bacias de arame , como lie íeu cuftume ,
que

todos os fcus pouos fe fizeíTem Chriftaos
,

pois o elle

ja era com fua molher e filhos , e todos os que o não
íize:Tem íe íaiítem das fuás terras dentro de vinte dias

iopena de morte. Noutra informaqao achey que el Re/
deTanor nos dias que eíliuera em Goa fizera huma pra-

tica íecreta ao gouernador parante o bifpo , e o padre An-
tónio gomez , dom Francifco de lima , Francifco alua-

rez fccretario, e Simão botelho , CofmeaneSj e o licen-

ciado Manoel mergulhão veadores da fazenda , fem con-

fentir que outra pefToa eíliuefle prefente , em que pidio

com muyta inílancia que lhe deflem o Sacramento da

confirmação para coníolação íua , e receber graça que
o perpetuafie na fé fanta que de nouo recebia , e dando
grande eíperança que feria iíTo raeyo de fe conuerterem

outras muytas gentes. O biípo comunicando o caio com
alguns letrados, inda que nelle ouue duuidas e alterca-

ção
,
por fe auer aquella íua conuerfâo por fofpeita , pois

tendo recebido o Sacramento do bautifmo , e pidindo

agora o da confirmação , não queria deixar de trazer a

linha que era final certo de gentilidade , le aíTentou que
jhe dellern o que pidia , dando para ifio muytas rezoes ,

e lhe permiliíTem aquelle modo de Chriílandade
,

pois

o não podia perfuadir a outra couía , mas que íe deuia

ter tento nelle até fe ver o que o tempo daua de fy , e

Jogo ao outro dia o leuara o gouernador ao collegio de

S. Paulo , onde fora recebido dos eftudantes com Cruz
aleuantada , e defpois de fazer oração na Igreja ao San-

tifiimo Sacramento com ambos os joelhos em terra , e

moftras de grande reuerencia e deuação , fora leuado a

huma capei !a que eíU na orta do mefmo collegio , acom-

panhado íómenie daquelles que forão preíentes ha pra-

tica
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tica que fizera ao goiícrnadorj e perante elles o crifmara

o bifpo reuellido eni pontifical , e que então tornara el

Re/ a confirmar o que tinha dito da fua coíluerfi^ò , e

dar grandes efperanças do fruiio que elia auia de fazer
,

e que o gouernador ,
poilo mais obrigar, acabara com

elie que quiíeíTe eícreuer a S. A. tudo o que era paílado

acerca da íua conueiTaô , o que fizera por mão do íe-

cretario Francifco aluarcz, que Iiia eícreuendo o que lhe

el Rey dizia por meyo de Galpar nunez natural da terra,

Chriltão caiado em Challe que íeruia de interprete ; e

que mollrando el Re/ defejo de íe deter mais dias cjn

Goa , IhQ chegara recado de hum íeu irmão que acudi iTe

corn preíla ao perigo, em que eftaua o íeu reyno pollos

bandos e dilTeníoes que nelle íe leuantarao com íua au-

fencia , co qual recado (que depois fe íoubera que fora

fingido , como o forao todas as moílras daquella con-

ueríaô) fe fizera el Rey logo preítes , e dom João 'obò

o tornara a leuar nas meímas fuílas em que o trouxera ;

e em Tanor fora muyto bem recebido de todos os íeus ;

c que o gouernador fizera logo preíles hum galeão
,
que

partio da índia antes do tempo em que ordinariamente

cufcumauâo a partir as náos de viagem , de que dera â.

capitania a dom João detaide, por quem eícreuera a et

Rey as nouas deíla conuerfao dei Rey de Tanor , e do
fallecimento de Garcia de fá , e da íua fuceíTao , o qual

galeão chegou a Lisboa a i/dejunlio do anno de I5'5'0.

El Rey recebeo a noua daquella conuerfao com moílras

de muyto contentamento, parecendolhe que íe podia ef-

perar delia o fruito que el Rey de Tanor dizia , que era

o principal intereíTe, c de mais íeu goílo que pretendia do
eílado da índia , e dia de noíTa Senhora das Neues

, que
he a cinco dias de Agoílo , mandou que foíTe pregada

,

e que fe deííem pubricamente graças a noílb Senhor por
tamanha mercê. E também noutra informação afora eílas

duas achey que efta conuerfao dei Rey de Tanor fora

em tempo do gouernador Garcia de fá.

Ff i CA-
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CAPITULO LVIIIÍ.

El Rey manda .bater coatro fortes de moedas de cohre de
ãijfevcntes pefos e ualias , e a ordem que dd nos jpaga^
mentos que Je hão de fazer com ellas,

SEndo el Rey informado da opreílaô que íeu pouo re-

cebia*, polia filha que em todos os fcus reynos e fe-

nhorios aula de moeda de cobre
,
que he a de que o

pouo íe mais ferue na compra das coufas miúdas, e que
procedia eíla falta

,
parte por íe não Jaurar tanta canti-

dade delia como era neceíTaria para o ufo do pouo ,
parte

porque a que le lauraua era de tal peio, que fe leuaua
por mercadoria dos íeus reynos para fenliorios eftranhos,
pollo ganho que niíTo fe achaua , deíejando atalhar am-
bos ertes inconuenientes de que nacia efta falta , e fazer

mercê a fcus vaíTalIos , mandou que íe bateíTe na cafa da
moeda da cidade de Lisboa mayor cantidade de cobre,
do que então fe cuftumaua bater , e íe íizefi*em delle de
nouo as moedas feguintes ,- ceitis que cada hum tiueíTe

dezoito grãos , e íeis delles valleíTem hum real , e tiueííem
de ambas as partes os meímos cunhos que tinhao os cei-

tis que até então íe laurauão , e corriao em feus reynos
e íenhorios ; e outra moeda que tiueífe de pefo meya oi-

taua , e valeíTe hum real ; de féis ceitis , a qual tiueíle de
liuma parte , no meyo humas letras que em breue difleíTem

foannes iii Portugália &" Algarbiorum Rex , e da outra
hum R. e huma coroa por cima ; e outra moeda que ti-

ueíTe de pefo oitaua e meya, e de valia três reis , e de
Jiuma parte tiueíTe por breue 'Joannes tertius , e huma
coroa por cima , e humas letras no circuito que diílefiem

Portugalíje (ÍT Álgarbiorum Kex Africa ^ e da outra hum
efcudo de íuas armas reais; e outra moeda que tiueíTe de
peio cinco oitauas , e de valia dez reis , e tiueíTe de iiuma
parle o eícudo das armas reais com coroa por cima , e ao
redor humas letras que por breue diffeílem foannes ter^

tius Portugália & Algarbiorum , e da outra hum X , e

í9Q
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ao redor Rex Quintas Dec/mus-, Todas eílns moedas man-
dou el Rey que correíTem em todos os íeus rcynos e

fenhorios com as valias acima declaradas , efe rccebeflem

neíla forma : Que todo o pagamento que naô paíTaíTe de
cincoenra- reis fe pudeíTe fazer por inteiro nas moedas
de cobre ; e de cincoenta reis até duzentos não pudeííem
as partes fer obrigadas a tomar mais nas moedas nouas
de cobre que a coarta parte do pagamicnto ; e de du-

zentos reis até mil da mefma maneyra ; e de mil reis

até dous mil e quinhentos não foíTem obrigadas a tomar
mais que duzentos e cincoenta reis ; e de dous mil e qui-

nhentos reis até dez mil , tomaíTe até mil reis ; e de vinte

mil reis até cem mil , fe pudeíTe dar em pagamento nas
moedas de cobre a vintena parte ,• e de cem mil reis para
cima a rezão de mil reis por cada cem mil reis. Eíla or-

dem e uío deftas moedas de cobre ( que fe laurarão no
fim do mes de Agoílo deíle anno prefente ) mandou el

Rey que íe guardaíTe em todos os pagamentos, compras ,

vendas, e quaisquer outros contratos , e mercancias , ti-

rando os pagamentos que fe fizeíTem a eílrangeiros que
tfouxeíTem de fora trigo a vender , e que elles mefmos
por fy ou outrem em Teu nome vendefle , e tirando tam-
bém os pagamentos que fe íizelTem das eípecearias -que
íe vendeíTem na caía da índia , e os das letras de cam-
bio

, porque eíles mandou que fe íizeíTem na moeda cor-
rente antiga , e que íe não entendeíTe nelles eíla ordena-
gâo noua das moedas de cobre.

C A.
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CAPITULO LX.

Dom Pedro de ynenejes capitão de Tangere tem huma pe^

leja cos mouros ^ em que os desbarata , e elle he ferido ^

de que morre , e entrega a capitania a João aluarcsi

dazeuedo contador da cidade.

EStaua neíle tempo por capitão de Tangere dom Pe-

dro de menefes, filiio de dom Duarte de meneies , em
suíencia de dom João de meneies feu irmão mais velho ,

cuja era a capitania
, que era vindo a feus negócios \

e aos dezaíTeis dias do mes de Jujiho deíle anno de 5'5'0

,

ein que o capitão tinha dado guarda larga , e muyta
gente andaua eípalhada pollo campo a fe prouer do que
lhe era neceíTario , como he cuílume nos íus^ares de Afri-

ca , lhe correo o Alcaide Cadihamet bem Abraheni com
outros alcaides do Xarife

, que traziao três mil de ca-

uallo 5 de que íendo tomado o rebate na cidade acud'o
logo o capitão , e cos primeyros que fe vierão para elle

fahio fora dos vallos a dar cofias aos que andauão na
campo

,
que ja co rebate íe vinhão recolhendo , a raais

da gente que acudio ao rebate tomou o caminho, por
diííerentes tranqueiras , huns parecendolhe que por
aquella por onde hião fe irião juntar co capitão , outros

por acudirem aos lugares onde lhes parecia que o íeu

fauor leria mais neceíTario , e alTy acudindo a gente a

três partes íe ajuntarão cq capitão fetenta ou oitenta deí^

cauallo fomente, cos quais pelejando cos mouros (de
que 3 aquella parte carregara grande cantidade ) para

locorrer os feus que Te vinhão recolhendo , foy ferido

de huma lança darremeío , e com outra lhe matarão o
cauallo , a qual ferida elle diíHmulou com muyto animo

,

inda que a nao pôde encubrir de todo pollo muyto lan-

gue que delia lhe corria , e aíTy ferido fe mudou a outro

cauallo que lhe trazia hum feu criado , e porque agente
entendendo como elle eftaua fe não defordenalTe , man-

dou aos que o virão que o diíIImulaiTem , e aos que o não
virão
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virao apareceo pelejando e fazendo íeu officlo com tanfo

animo, que nem os íeus nem os inimigos o íintirao ferido

;

e para que os noíTos íe pudeílem recolher mais folgada-

mente
,
que comtudo vinhao apertados dos mouros

,

fez huma volta com tanto impsto ,
que os fez afaírar

desbaratados de todo , em que elie foi outra vez ferido

de huma feta por cima de hum gorjal de malha , de que

íe lhe foy tanto fangue
,
que com a falta do que íe lhe

tinha ja ido da outra ferida o pôs em muita fraqueza ,

e com tuio rccolheo os feus todos a faluamento, deixan-

do no campo vinte e coatro dos inimigos mortos , e

alguns delles com a fua meíma lança, afora outros muy-
ros que forão feridos , o qual íucelTo foi dos mouros
grandemente fentido por perderem nelle J^um alcaide

dos principais do Xarife , e outros alguns homens de

conta , e auidos antre elles por esforçados ; e foy eíla

peleja num pequeno campo que eílá junto das tranquey-

ras
,
que ainda agora por memoria daquelle famoíodia,

íe o não cfcurecera algum tanto o geral deígoílo da perda

de Jium láo honrado e valeroío capitão, tem por nome
a volta de dom Pedro. Recolhido o capitão ha cidade ,

íe tratou logo da fua cura com toda a diligencia e cui-

dado que a terra de fy daua , mas elle eftauaja em eítado

que mais neceíTaria lhe era a cura da alma ,
que a das fe-

ridas , o que elle entendendo de fy , tratou logo delia

como lhe cumpria , tomando todos os íacramentos da

Igreja íagrada , o que feito , vendo que fe lhe hia che-

gando a ora derradeyra , mandou chamar João aluarez de

azeuedo que então era contador da cidade , e com quanto
não eíliuera muyto corrente com elle, com tudo por cum-
prir CO que lhe parecia que era feruiço dei Rey e bem da-

quella cidade , lhe entregou a capitania e guarda delia aré

el Rey prouer niíTo como lhe bem pareceííe , e dahy a

poucas oras deu a alma a Deos aos vinte c cinco do
meímo mes de Junho, com muytas lagrimas, e gran-

diíllm.o fentimento de toda a gente, afíy fronteyro? como
moradores, naícido do muyto amor que todos lhe ti-

nhão,
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nhâo , bem cieuido ao que todos também enxergauão nel-

Je , náo íómente no bom galalhado c tratamento , mas
em muytas e boas obras. Seu corpo foy depofitado na
Sé da cidade para daly íe tresladarem léus oíTos ao mo-
eíleyro de faó Franciíco de Santarém , onde eftá a Tepul-

tura de íeus antepaíTados. Acabadas as exéquias do feu

encerramento
, que forão feitas com. toda a Iblenidade

poíliuel , o contador João aluarez dazeuedo fe encarre-

gou da capitania e defeníaõ da cidade , a que todos em
nome delRey entáo derao obediência até verem o que
elle mandaua ; e porque neffes poucos dias que durou a

vida ao capitão dom Pedro , não ouue quem tiueííe lem-
brança de mais que de o vifitar e faber nouas delle ,

defpois de acabados os oliicios do leu enterramento , fe

tratou logo de celebrar de alguma maneyra a vitoria que
os ncífos ouuerão aquelie dia da peleja

,
que bem mere-

cia fer celebrada , c nao ouue entáo outro modo com
que fe pudeíTe fazer fenão com o capitão João aluarez

armar alguns caualleyros em final do esforço que mo-
ftrarão aquelie dia , antre os quais forao dom João lobo
íilho dobarão de Aluito dom Rodrigo lobo, e dom Fi-

lipe de foufa feu primo , filho de dom Franciíco de foula

veador dei Rey , dos quais fe diííe que nos lugares em
que eíliuerao fe ouueraô esforçadamente, ededomjoaõ
lobo íe afirmou que fora o que derrubara o alcaide que

aly morreo , e que por iíTo lhe fora julgado o cauallo

do mefmo alcaide, que por fer de muito preço e tomada
em tal dia fez feruiço delle ao princepe. E defpois da

morte do capitão dom Pedro fez aly muyto íeruiço a

el Rey em dar muytos dias mela a todos os que a que-

riaô aceitar delle , e prouera muyios moradores de ca-

uallos , armas , veíHdos , e dinheyro para fuás neceífida-

des , e a alguns deu groíTas ajudas para feus refgates , em
que fez muyto grande gafto.

C Af
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CAPITULO LXI.

O que o gouernador faj[a com el Rey de Cochhn , e o que

pajfa O' Capitão Francifco dafilua fio tifouro do pagode

de Falurte. O gouernador manda- ccatro fujlas a jabcr

TiQuas dos Rumes ; o que púfjão na jornada , e as nouas

que trazem. Concerta a armada ; manda auifos has

fortalezas , e lhes pede ajuda para efia necejfidade ; de-

clara-fe o que dao Cbaul , Baçahn , e Goa*

CHegando o gouernador a Cochím ,
para onde o

deixamos partido de Tanor , foy recebido com as

íolenidades e feftas cuÍLiimadas nos recebimentos dos

nouos gouernadores , onde logo foy viíitado peíToal-

mente dei Pvey de Cochim que era moço , com grande
eítado e aparato , e ao outro dia lhe pagou a viíitaçao

também por íua peíToa com grande companhia de gente

de cauallo , a que acliou acompanhado do Rey de Pa-

lurte , e dahy por diante o vifitou muytas vezes, nego-
ceando a carga da pimenta que entaô aly nao auia j no
qunl tempo lendo o gouernador informado que no pa-

gode de Palurte eftaua hum bom tiíouro , o capitão de
Cochim Franciíco da filua o incitou a mandar buícallo

,

e fe lhe oífereceo ao ir fazer , o que lhe elie concedeo
;

e eílando o capitão preíles para partir com trezentos

homens , fe queixou el Rey tanto fobre iíTo co gouer-
nador, que mandou desfazer a ida , porque nao foíTe im-

pidimento para a carga das náos , e com toda eíla di-

ligencia do gouernador foy a pimenta aquelle anno tão

pouca que le nao puderao carregar mais que três náos
,

que partirão bem tarde , e a que delias partio por der-

radeyro
, que foy huma náo noua de que vinha por ca-

pitão Diogo botelho pereyra , e partio em fim de Feue-
reiro , tornou a arribar ha coíla da índia a vinte d^Abrii ,

c íe meteo em Angediua onde inuernou. O gouernador
logo como dcfpachou as náos íe partio para Goa , nao
bem íatisfeito dei Rey de Cochim j e tanto que elle foy

Part, IK Gg par-
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partido o cnpitao Fraiieiíco da íilua , com licença , c
comilTaõ íiia fecrera , fegundo fe defpois dide

,
por fa-

zer aquelJa defgraça a el Rey de Cochim
,
polias quei-

xas que leuaua delle , fe foy com quinhentos homens
ao Pagode de Palurte , e o cauou , e fez todas as diligen-
cias poíliueis fem achar rafto do tiíouro ,

porque eftaua

eícondido em tal parte onde elle nunca pôde atinar , e
deíla jornada nao tirou oitro fruito fenão três homens
mortos e muytos feridos , defendendoíTe de muyta gente
da terra que acudio fobre elle , e não foy mayor o maí,
porque eílaua auíente o Rey de Palurte , da qual jor-
nada el Rey de Cochim fe moílrou em cílremo fentido
e efcandaiizado. O gouernador defpachou para o eílreyto,

a faber ncuas dos Rumes , Gonçallo vaz de tauora com
coatro fuílas , e das outras três fez capitães João da filua

demenefes, Baitefar da cofta , e Francifco fernandes mo-
ricalle

, que chegando a Baçorá a fazer agoada acha-
rão ahy hum João gonçaluez, que o capitão de Dio man-
daua em hum catur ao mefmo eífeito de faber nouas dos
Rumes. E partindo daly todos juntos lhes deu no porto
de Zeila tão rijo temporal de leuantes

,
que para íe não

perderem lhes foy forçado, por confelho dos pilotos ,

entrarem as portas do eiíreyto , que foy na entrada de
Março , e correndo polia coíla do Abexim , não para*

rão até o porto de Maçuá , onde ainda que acharão o
Jugar defpejado , não faltou quem lhe deíTe nouas de
cinco Portugueíes ,

que eflauão daly três jornadas

e/perando embarcação , e que em muytos portos fe con-

certauão galés , mas que não fabiao para onde , e que

de quando em quando vinhao algumas a aquelle porto

buícar roupa. E ainda que ifto fez abalio na gente , e de-

ícjo de íe irem logo daly com receyo dalgum defaílre ,

Gonçallo vaz com tudo , que tinha ja mandado recado

aos Portuguefes , com prazo de oito dias para efperar

por elles , detriminou não íe bulir daly até os dias fe-

rem paíTados
,
pondo fohre fy muyto boa vigia ; e acu-

dindo os Portugueíes dentro no prazo limitado, recolheo
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uns embarcações muytas rcupr.s de Cambaya ,
principai-

mentc teadas e cotonias ,
que erao de mouros que fugi-

rão de Maçuá , e no eílreyto tem muyta valia, e íe íoy

demandar as portas com muyto refgaardo por lhe dize-

rem os Portugueíes que aly recolhera, que mercadores ,

que corrião por aquellas terras , lhe afirmarão que anda-

uáo galés nas portas do eftreyto
,
que ninhuma coufa

deixauáo fair delias para fóra , e como es noílos Icua-

uão bom vento íe atreuerão a fair por ellas huma ma-

drugada , confiados na ligeireza dos íeus nauios , com
que as galés lhe não pcdiao fazer nojo ainda que as

topaíTem ; e logo em faindo ouuerao viíla de algumas

vellas para a banda da Períia ,
que fahião do porto dos

Malemos para fóra ; o capitão Gonçallo vaz íe deixou

eílar bem contra vontade dos feus , até fe afirmar fe erao

galés fc nauios d'aUo bordo , não fem penfamento de lhe

poder lançar fogo lendo galés, íe as viíle vir ma! auia-

das , e recolheríe fem perigo
,
pois na ligeireza lhes fa-

zia tanta ventagem , e não íe mudou até ver claramen-

te que erao fete galés muyto bem concertadas, que em
auendo viíla das noífas fuílas fe forao direitas a eilas ,

e em. breue eípaço lhe chegarão tão perto, que o capitão

aííy por ver quão mio partido tinha com ellas , como
por fatisfazer aos brados e importunações dos íeus, a re-

mo e a vella íe pôs tanto a balrauento delias, que íicou

íeguro , e de caminho tomou alguns nauios em que teue

por nouas
, que nos portos dentro do eílreyto fe faziao

preíles mais de cento e cincoenta vellas antre galés, fu-

ílas
, galeotas, náos e marruazes, de que as de remo paf-

fau".o de cento , mas que nem tinhio ainda capitão ,

nem recado par' onde auião d' ir , e que de Judá por
terra erao idos muitos Rumes para Baçorá.Com as quais

nouas o capitão do porto da Verruma deípidio para

Dio o catur que de lá viera, e das fuás embarcações man-
dou liama a Ormuz auiíar dom Manoel de lima capitão

da fortaleza , e elle com as outras três não íem proueiro

dos íoldados , de prefas que fizeraÕ , íe foy a Goa dar

Gg z re-
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fezao ao goiíernador do que achara , onde chegou á
dczaíTete de Mayo deíle anno de i^^o ; das quai;? nouas
o gouernador, aucndoas por certas, porque também as

tinha por via do Idalcão com largos oiFerecimentos de
tudo o que lhe delle foíTe neceiTario para aquella guerra ,

mandou recado por terra aos capitães de Chaul e Ba-
çaim , aulfandoos que íe apercebeíTem

,
porque vindo

oc Rumes em Setembro , como íe podia bem prefumir
,

pois nao tinhao vindo em Mayo
,

parecia que deuiao

de vir demandar qualquer daquellas fortalezas
,
pois cada

huma delias era mais a propoíito para íua pretençao que
outra ninhuma da índia , e as mefmas nouas mandou a

todas as outras fortalezas para lhe mandarem a mais
gente que pudeíTem. Após iíto entendeo logo com a
ribeyra , e tanta preíTa deu no prouimento delia , e no
concerto da armada

,
que no fim d'Agoílo teue preítes

todas as vellas que aly auia dei Rey , e outras muytas
de particulares

,
poíias no mar, prouidas largamente de

todo o ncceílario , para fairem fora cada vez que cum-
priile : e parecendolhe ifto ainda pouco para negocio
de tanta im.portancia , mandou aquelle inuerno pidir aju-

da a aquellas partes donde lhe pareceo que a podia efpe-

rar , para' o que a cidade de Chaul lhe mandou oíFere-

cer trinta nauios , os mais delles de remo bem concerta-

dos para a guerra , vinte armados ha fua cuíla , e dez
que o capitão armara ha cuíla dei Rey , e afora iílo que
de íuas fazendas tinhao juntos dez mil pardaos , que lhe

empreílariao para outras neceílidades , tanto que os Ru-
mes foíTem paflados , c com íuas peíToas eílauaõ preíles

psra o íeruiço dcl Pvey noíTo fenhor. Os de Baçaim man-
darão ofFerccer quinhentos homens pagos por íeis me-
ies , embarcados em vinte fuílas , dez armadas ha fua

cuíla , e dez ha âel Rey , e outros coatro centos homens ,

que ainda ficauao na fortaleza pagariaõ em quanto du-
raíTe a guerra dos Rumes , e a fortaleza a proueriao de

tudo o de que tiueíle neceílidade. As cartas
,
que o go-

vernador teue diíto deitas duas fortalezas , mandou mo-
ítrar
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ítmr na camará de Goa ,
que nao deu outra rcpofla íe-

naÕ ,
que nao auia para que lhe alegar com íeruiços allie-

yos
,
porque a verdade do que nelia auia parcT, todas as

coufas do feruiço dei Rey noíTo fenhor, e dç/ bem da-

quelie eítado , fe linha viftobem claramente em todas as

ocafiôes que fe oííereceraõ ;
que naquella prefenre. em que

fe trataua do bem comum de todos , nao faltaria ha obri-

gação que íabia que tinha , pois delia , como da princi-

pal cidade da índia, fe efperaua mais que das outras;

de que o gouçrnador a ella , e has outras duas , e a to-

das as mais partes , donde lhe oíFereceraõ ajuda , man-
dou dar os deuidos agardecimentos.

CAPITULO LXII.

O padre António criminal da companhia de JESU recebe

martirio no cabo de Comorim ; el Rey ejcreue a Roma a
Baltefar de faria

,
que dê conta delie ao Rapa , e da con-

uer/aÕ dei Rey de Tanor.

Regando a doutrina Chriílaã aos Chriílaos do cabo
«^ de Comorim (que he a mayor e milhor pouoação
que ha delles em toda a coíla do Malauar) huin religio-

fo da companhia de JESU , chamado António criminal
,

de nação Italiano, o inimigo da íaluaçao das almas
, que

todo leu cuidado emprega fempre em bufcar inuenções
com que perturbe e faça tornar atrás os que entrão poMo
caminho delia , nao ceíiaua d'acender os tiranos comar-
cãos em ódio da noíía íanta Fé católica , e incitallos con-
tra o fanto zello defte padre

,
que era o inílromento que

Deos efcolhcra para dar luz a aquellas almas cegas ; e
íucedeo que andando elle viíitando os Chriílaos , que vi-

uião nos lugares marítimos daquella coíla , acudindolhe
has neceffidades eípirituaes com fua doutrina , e has cor-
porais com prouimento d'eímoIhs que lhe dauao pef^oas
ricas e deuotas

,
por íaberem quão fiel e prudente deípen-

fe/ro elle era delias , eílando hum dia nos baixos de Re-

P

ma'
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inaiiencor ocupado no feu ordinário exercício de pregar,
e eníinar a doutrina fagrada a muyra genre nou.amen-
t-e conuerrida , íobreuejo de fiipito íobr'eI}es grande
numero de gente d'armas dei Rey de Biínaga , cuja
viíla não efperada naquelle tempo , nem naquelle lugar,

pôs tamanho medo e íobreíTalto em todos os que eílauão

©uuindo o Padre , que cada hum começou logo a buscar

modo de íaluaçáo para íy , e para íuas molheres e fiilios,

que muvtos aly tinhao comíigo , e com tudo em meyo
deíla tasnanha rcuolta e dciarino fe afirma

,
que nao íãl^

t-arâo muyíos a quem lembraííe, e procurafiem a íaluaçáo

da vida de feu mcílre , aconíelhandolhe que fe recolheíTe

a huns nauios que eílauão ha borda d'agoa , onde a pu-

dera ter muyto certa, como a tiuerão muytos que a elle

fe acolherão
, porem elle entendendo que para poder fal-

uar aquella gente miíerauel da fúria daqueiíes inimigos,
principalmente as molheres e os mininos , era neceiiario

não fe apartar delles naquelle tempo , e fazer cos que eíla-

uão embarcados que os recolheílem nos nauios , o que
eílaua cerro fazerem em quanto o viíTem eílar em terra,

e entendeíiem que os nao queria deixar até os não ver

íx5ra daquelle perigo, detriminou arriícar e perder a íua

vida por faluar as fuás delles , e aíTy foy ,
que deípois de

ter poíla em ÍjIuo a mayor parte daquella gente, fe vio

elle cercado de grande numero dos Bagadas (que eíle

nome tem a gente de guerra dei Rey de Bifnaga ) e como
flelle era rauyro mayor o defejo de padecer martírio, que

o receyo de •perder a vida , íe pôs em joelhos diante dos

barbares inimigos com as mãos leuantadas e 05 olhos po-

ftos no ceo. Os primeyros que chegarão a elle, eípanrados

de o verem oferecer ha morte por fua vontade, e do íoíTe-

go e íerenidade" do rofto com que os eíperaua ,
paíTarao

por elle Tem lhe fazerem mais mal que leuaremlhe o bar-

fete da cabeça : após efte chegou aly outro tropel delles

que achandoo na mefma poíiura , eja mais alegre e al-

úoroçado por lhe parecer que tinha ja mais perto a ora

do martiri-o que tanco defejaua , o leuantaraQ em pé, pa-

re-
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recendolhe que cairá , e de íe nao poder erguer ficara de
joelhos, e íem lhe fazerem mais dano paílarao adiante

,

até que querendoihe Deos fazer mercê de lhe cumprir

aqueíle íêu tão íanto e aferuorado deíejo
,
permitio que

Jium daquelles bárbaros dos que vinhao de trás- de rodos

(do qual íe diíle que era mouro) o arraueíibu com hu-

ma lança polia parte eíqucrda ; a iílo acudirão alguns

da companhia a recolher o deípojo , e nao acharão mais

que huma bem velha e pobre roupeta, a qual e!ie meímo,
como quem queria partir do mundo mais pobre do que
viuera nelle , aíTy como pôje os ajudou a defpirlha , e

lha deu juntamente comacamifa, ficando níi da cinta

para cima , e fentindo então detrás das coftas outro gran-

de ruido e tumulto de gente , voltou o roílo para ella
,

pondoíTe outra vez de joelhos , e outro mouro lhe deu
a fegunda lançada pollos peitos , da qual íentindoíTe ja

perto da morte, e deíejando que ella o tom.aíTe na igreja,

que via eílar perto
,

poílo em pé o milhor que pôde , e

começando de encaminhar para ella, hum dos Bagadas lhe

deu por detrás a terceira lançada , e como elle linha por

cuílume porfe de joelhos vinte vezes cada dia , e outras

tantas fazer algum recolhimento de oração mental bre-

ue
,
porque as continuas ocupações lhe nao dauão tem-

po para mais , fe tornou a pôr de joelhos , e aíTy lhe foy

cortada a cabeça , e ainda que íe não íoube em certo fe

eílaua ainda viuo quando lha cortarão , todauia íe íoube

que os inimigos a puferao em hum lugar alto com hum
pedaço da camifa todo tinto no feu bemauenturado ían-

gue , onde pudeííe bem íer viíla. Efta gloriofa morte do
padre António criminal correípondeo bem ha vida que
teue antre os religiofos da íua ordem, em que perfeue-
rou muyto tempo com tanta religião e virtude, que me-
receo fazerlhe Deos mercê de lhe dar graça e animo para
dar por elle a vida. El Rey mandou que na fua capella
fe prégalTeo martírio defte ianto padre

,
para que fe def-

íem deuidas graças a Deos , que nos íeus fantos obra ta-

manhas marauiihas j e a Baiteíar de faria , que neíle tem-

po
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po eílaua ainda em Roma , eícreueo que defte martírio e
da conueríaô dei Rey de Tanor , e do mais fruito que
nas partes da índia fe fazia na conueríaô dos infiéis, deíTe

conta a fua fantidade
,
que deu com iílo moílras de granr

de e entranhauel contentamento.

CAPITULO LXIII.

O Rey da Pimenta fe mete com gente de guerra na ilha de
Barãtlla ; el Rey de Cochlm fe queixa difio ao capitão

Francifco da filua , e o que elle faz fobre ijjo.

NO meyo do reyno de Cochim eftá huma ilha cha-
mada Bardella

,
que antigamente íòra dos Reis da

ferra da Pimenta , e os de Cochim auia muyto tempo que
lha tinhão tomado á força d'armas , e eílauão em poíle

delia : o Rey que então era da Pimenta , e eftaua diferen-

te CO de Cochim , confiado por huma parte no fliuor do
•C^amorim , e por outra na amizade que linha com noíco ,

•aceitada por el Rey nofib fenhor por algumas cartas fuás

para elle
, por íer íenhor da mór força da pimenta , íe

atreueo na entrada deite inuerno a fe meter com gente

de guerra dentro naquella ilha, parecendolhe que para lhe

fazerem juíliça, tanta aução tinha elle, como o Rey de
Cocliira

, pois também tinha amizade com noíco ; de que
queixandoíTe el Rey de Cochim ao capitão Francifco da
íilua , mandou dizer ao Rey da Pimenta que íe faifie da
ilha logo naquelle dia , e fenao

,
que como a inimigo o

o iria lançar fora delia ; a que refpondeo
,
que elle não

tomara o alheyo , mas que eílaua na terra que era fua ,

e fora fempre do feu património, e os Reys de Cochim
por força e contra direito lha tinhão uíurpado

,
por on-

de não tinha rezao de lhe mandar tal recado , nem elle

auia de deixar de defender o íeu até perder por ifib a

vida; o capitão lhe replicou que ainda que era verdade

o que dizia , com tudo ,
pois fe metera na ilha fem fua li-

cença , íe faiíle delia , e eíliueíTe fora até a vinda do go-,

uer-
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uernador que fe efperaua muyto cedo , a quem poderia

requerer feu ^ireyto , que lho não auia de negar ; e feni

eíperar outra repoíla fez roda a gente preíles , e ieuando

comfigo el Rey de Cochim com muyta da fua , íe foy

pollo rio acima em fuíias , e outras embarcações ; mas
chegando a hum paíTo nao muyto longe da ilha , el Rey
pidio ao capitão que fe tornalíe daly , e não paílaíle a

diante , porque tinha fabido que o Rey da Pimenta eíla-

ua na ilha com dez mil naires apodados todos e aj uramen-

íados a morrerem fobre ella , e que por cícuíar os ma-
les que daly íe efperauão elle queria deixar eílar o Rey
na ilha até a vinda do gouernador, que os concertaria ,

e meteria em paz , a que o capitão refpondeo que antes

que partira de Cochim lhe ouuera de dar aquelle auifo,

masque eílando ja aly com coatro centos homens os

principais de Cochim , e com elies Fernão de íoula ca-

pitão da coíla , Eitor de foufa , e Gafpar Luis da veyga ,

e outros homens de muyra conta , feria menos cabo dé

fua honra tornarfe, e dará entender ao Rey da Pimen-
ta que o fazia com medo delle ; ao que o Rey de Cochim
Jhe replicou com mais inílancia

,
porem elle quica cuidan-

do que aquelle confelho dei Rey nacia mais do íeu re-

ceyo, que do feu bom entendimento, pois era de tão pou-
ca idade , lhe deu muytas rezôes para o fazer perder o
medo , e lhe facilitou tanto a vitoria fem cuílo noíTo netn

da íua gente
,
que lhe veyo a conceder a ida muyto con-

tra íua vontade, e logo no outro dia partirão os noíTos

tão cedo que em rompendo a menham eílauão ja na ilha

de Berdellâ , e correndo ao longo delia para o lugar on-
de auião de defenibrircar , apareceo na ilha o Rey da Pi-

menta com a íua gente, caminhando polia terra aífy co-

mo os noíTbs hlão caminhando poHo mar, Ieuando le-

uantadas rres bandeyras noíTas que tinlia com a Cruz de
Chriílo , fem fazer moílra alguma de querer pelejar, e

chegando os noHbs ao porto para fair em rerra , veyo
iia borda d'agoa hum Caimal

,
que da parte do Rey da

Pimenta diíTe ao capitão, que não foíle a terra para íe auer

Farí.lK Hh co,^i.
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com elle como com inimigo, porque elle não hia aly

para pelejar, íenao para fazer quanto elle quilefíe ; a que
o capitão refpondeo que vieíTe aly el Pvey fallar com el-

Je , e que anrr'ambos íe faria o concerto : e com tudo não
deixou de defembarcar com pouca gente

,
porque as em-

barcações eílauão tão perto da terra que em pouco cí-

paço podia deíembarcar toda a outra ; dcfcmbarcou tam-
bém entaõ a gente delRey de Cochim algum tanto afaílada

dos noíTos , a que o capitão mandou Gaípar Luis da veiga,

que os fez recolher por nSo auer algum defmando ; e

defpois de irem e virem alguns recados dei Rey para o
capitão , íe concruhio que fe viffem ambos no campo com
coatro homens cada hum, e toda a mais gente afaílada

longe delles , para o que o capitão efcolheo Eitor de íou-

ía , Gaípar Luis da veiga , Fernão de foufa , e hum caua-

leyro honrado chamado Manoel Fernandes , e todos cin-

co íós íe forão tanto pollo campo adiante
,
que chegarão

onde eílauão muytos naires ha fombra de huma grande
aruore : aly veyo ter logo el Rey que fez afaílar os nai-

res 5 e ficarão com elle dez fomente dos principais con-
tra a Forma do feu concerto , de que fazendo pouco ca-

io o capitão , começou a tratar com elle fobre o concer-

tar com el Rey de Cochim , e deípois de auer antreelles

algumas rezoes íem fe tomar concrufaõ lhe veyo a dizer

o capitão, que ainda que lhe mandara dizer que eílaria

polio que elle fizeíTe , não queria tomar íobre íy fó aquel-

le negocio , que íe foíle com elle has fuílas , onde eílauão

iodos os caiados de Cochim , e com elles fe faria hum tal

concerto que elle íicafíe com toda íua honra , e íe por

ventura fe não concertafTem lhe prometia ejuraua polia

cabeça dei Rey leu fenhor de o tornar aly a pôr em paz

e em íaluo ; o que cl Rey lhe não quis conceder
,
por não

parecer que hia dar obediência a el Rey de Cochim íeu

inimigo
,
que aly vinha com elle, que era coufa contra

fua honra , e lhe pidio que quifeííe dilatar aquillo até o
outro dia que elle tomaíle confelho cos feus , e faria tu-

4o o que foíle rezao
J
porem iniiílindo o capitão que íe re-

foi-
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foIueíTe aly logo , e nao querendo el Rey fazello íem o

parecer dos íeus , lhe voltou o capitão as coftas lem fe

deípidir delle , nem dizer outra coufa , fenão que faria

o que lhe compria : e chegando aos íeus lhes diíTe que não

era bom confelho gaílâr o tempo em dilações ,
pollo não

darem a el Rey de l'e prouer de mais gente , mas que o

fofiem cometer logo : e como era homem acelerado , íem

fazer defembarcar os que eftauão ainda nos nauios , nem
pôr em ordem os que eílauão deíembarcados , nem efpe-

rar poMa gente dei Rey de Cochim , nem fazendo caio

dos feus confelhos ,
que aperíiou muyto com elie que ef-

cufaíTe por então aquelle cometimento , antes refponden-

doihe que o não auia miíler a elle , nem á fua gente , aba-

lou de corrida contra o Rey da Pimenta potlo elle na

dianteyra , o qual vendoo vir em fom de peleja , lançou

por terra as bandeyras que tinha leuantadas , e tircu hu-

ma frecha para o ceo em final de íer noíTo inimigo , com
que os íeus dando as fuás cuílumadas gritas , fe prepa-

rarão para a peleja ^ c remetendo os noílos a elles ouue lo-

go dambas as partes alguns mortos e feridos das eípingar-

das , mas inda que os naires fe defenderão valeroíamen-

te 5 com tudo os noíTos qs arrancarão do campo , e os Je-

uarão até huns vallados que fazião cerca a humas caías

dei Rey , em que eílauão fuás molheres , e as dos feus

calmais , e a mãy , e huma irmam dei Rey : neíles vallados

tiuerão os noíTos muyto trabalho polia muyta refiftencia

que acharão
,
porem íendo aly el Rey ferido em hum pé

(ie hum pilouro de eípingarda perdido , íe recolheo pa-

ra as calas, pelejando os noíTos fempre cos feus, onde
hum dos noíTos teue tempo de acender o fogo nas caías ,

que fe ateou de maneyra que a gente que efcaua dentro

começou a fugir , de que muytos íe lançauão polias ja-

nellas fora , a que acudindo os naires para apagarem o fo-

go , fizerão os noíTos nelles grande eíirago , e dentro nas

caías o não fez o fogo menos
,
porque neUas arderão

muytas molheres e homens dos principais
,
que por íua

vontade íe deixarão aly ficar, porque não puderao tirar
- - Hh2 el
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clRey que aly foy também queimado : os noíTos então
vendo ja rucio desbaratado diíserão ao capitão que deuia
recoiheríe

, pois aly não auia mais que fazer , e também
porque eílando o dia muyto claro virr.o armarfe huma
trouoada muyto efcura

,
que prometia de fy muyta agoa ,

que molhandolhe a poluora e os murrocs não terião com
que fe defender fe outra vez fofsem cometidos ; a que o
capitão não quis dar orelhas , dizendo que ja aly não
auia naires dç que pudelsem ter receyo

,
porem a gente

fe começou logo a recolher para embarcações
,
principal-

mente os feridos , e ficando o capitão atrás cos homens
mais honrados ,

porque ja os outros erao recolhidos
,

os tomou de íupito no campo tão grolsa chuua que os

fez deíordenar de todo : os naires ouuindo que el Rey e

os Caimais fícau^o dentro nas caías queimados , como
homens fora de iy , remeterão aos noísos com tanto Ím-
peto e tão airas gritas

,
que muyros forao fugindo para

as embarcações, porem o capirão cos mais que ficarão

com elle fizerão roíto aos inimigos com tanto animo, que os

fazião voltar as coílas , mas carregarão aly logo tantos

delles
,
principalmente íobre o capirão , a que quebrara

huma efpada de ambas as mãos. com que pelejaua
,
quç

podendo mais a cantidade que o esforço foy o capitão

aly morto , e dos outros até chegarem has embarcações

inais de trinta , afora outros que íe afogarão com a preísa

de íe recolherem , e os feridos forao mais de cincoenta ,

€ nao foy mais o dano
,
porque a artilharia das fuftas fez

afaílar os naires ; e em todo eíle tempo a gente dei Rey
de Cochim nao bolio comíigo

,
porque lhe mandara o

capitão que nao deíembarcaíse. Afaílados os naires fai-

rao em terra alguns Portugueíes
,
que recolherão do cam-

po os corpos mortos de alguns íeus amigos , e principal-

mente o do capitão , com que íe tornarão para Cochim.

C A-
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CAPITULO LXÍIII.

Tiaffe conta de hum monjiro que nacso em Goa. Entrão

amoucos eni Coehtm de cima ; chega o Manoel de Jcuja e

Gonçallo vaz de tauora ha ilha de Bardclla , e o que

Manoel de foufa nella faz^ e o que paj]a com el Rey de

Tanor
,
que ejid nella com gente de guerra,

PAreceome coufa dina de memoria , e nao indina do
que vou eícreuendo , dar conta de hum monílro que

neíle inuerno huma molher Canarim pario em Goa, por
ler aísaz raro, e eílranho , e por ventura nunca viílo ou-

tro femelhante. Eíle tinha o corpo comprido ha feição de

bogio , com algum cabello nelle
,
pouco e rallo

,
porem

nos peis e nas mãos o tinha muyto e bailo, a cabeça e

o roílo tinha redondo com hum fó olho na teíla , e dous

cornos na cabeça pequenos como de hum cabrito , e as

orelhas como de cabra ; o qual nacendo nas mãos da

parteyra deu logo hum grito , e Te leuantou , ao que bra-

dando a parteyra a cudio opay ( Canarim também ) que

eílaua na caía de fóra , e vendo o monílro , o meteo de-

baixo de hum couaó que tinha fobre huns pintãos , mas
porque o leuantaua, e íe queria íair fóra , lhe pôs cm ci-

ma hum páo grande , e em quanto foy bufcar Jium ma-
chado para o matar, fe íahio elie debaixo rio couaô

, e

chegandofse ha mãy ,
que eílaua deitada , lhe ferrou huma

teta cos dentes , e lha arranhaua com as unhas ; aos gri-

tos que a may deu com iílo acudio o pay íem o macha-
do , e lho tirou da teta , e tornou a pôr debaixo do co-
uaô com tantos peíos em cima que o naõ pode leuanrar,

e achando no fogo liuma panella cheya d'agoa feruendo a
lançou fobr'eIlc , com que o matou, ecom muyto trabalho
lhe cortou a cabeça com hum cutello

, porque com páos
n«m pedras lha pode nunca quebrar , e a deitou no fogo

,

onde íc queimou ; ao que acudindo muyta da vizinhança
e após elia outra muyta gente , andarão moílrando aquel-

le corpo por toda a cidade com grande efpanto de todos

»

e
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e ao pay caíligou a juftiça porque queimara a cabeça. Su-
cedeo também neíle inuerno

,
que os vaíTallos do Rey da

Pimenta , e dos Caimais que com elle morrerão queima»
dos , detriminando entregarfe ha morte por vingarem a

de íeus íenhores , como he ley e obrigação daqueJla gen-

te , fe ajuntarão muytos delles , e entrando polia pouoa-
çáo dei Rey de Cochim

,
que eílá menos de Jium coar-

to de legoa da noíTa fortaleza , como homens que nap
bufcauão outra couía fenao a morte , íem temor nem re-

ipeiro algum forao metendo tudo a ferro ea fogo , lem
perdoarem a coufa que achaííem diante , até chegaretn

•has cafas dei Rey, que então acertou de eílar noutra par-

te, onde tendo auiío do que paííaua , íe foy numa fuíla

meter na fortaleza , e toda a gente do lugar le íahio del-

Je , de que muytos fugirão para a fortaleza , fem auer em
toda a geniQ dei Rey quem oufaíle a tomar armas contra

aquelles homens defatinados , a que elles chamão amou-
cos , c^^como el Rey entrou em íofpeita que os feus lhe

tinhão armada alguma traição , todos os afiílou de fy , e

fe ficou com fós três bramenes feus parentes de que fe

íiaua, e fempre dormia dentro na fortaleza, e has íuas

cafas acudirão logo corenta Portugueíes que matarão

ir.uytos dos amoucos. As nouas diílo forão com muyta
preíTa por terra ao gouernador

,
que deípachou logo Ma-

noel de íoufa de íepuíueda cora três fuílas , e partio o

derradeyro de Julho , e lago nos dez de Agoílo partio

Gonçallo vaz de tauora com doze fuílas e boa gente ef-

pingardeyros todos , e co^m ordem que na coíía fizeííe

todo o mal quepudelTe, porque linha o gouernador no-

nas que o Çamorim Rey de Calecut era ido com muyta
gente a fazer guerra a ei Rey de Cochim , e lhe tinha

entrado muyto pollo reyno , com cujo fauor os amoucos
andauão tão ínltos e ião foberbos

,
que cada dia chega-

Xião a pelejar cos noíTos junto da pouoação , com que Os

puíerãoein tanto aperto , pollo pouco medo que tinhão

ha morte
,
porque eíla íó buicjuão a troco de vingarem

A de íeus fenhòres, como erao obrigados, que foy ne-

cefla-.
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ceíTario aos noíTos atrlncheirarcmfe , e fazerem tranque/*

ras , em que fe vigiauão de dia e de noite , e donde ía-

hião a rebate, ao íom de hum fino que íe tangia , a pelejar

ao campo cos inimigos , em que lempre auia monos e

feridos ,e pafíauão niuytos trabalhos , a que fe lhe ajun-

tou também o da falta dos mantimentos, polia grande

multidão de moiheres , e crianças que fe recolherão ha
fortaleza co milhor fato que tinhao : no qual tempo íu-

cedeo aly huma couía dina de fer fabida
,
que dandoíTe

hum dia rebate que cntrauao amoucos , hum homem do-

ente
,
que eílaua quafi em artigo de morre , fe Icuantou , e

com huma lança foy fora pelejar cos inimigos , e aca-

bada a briga fe achou íao e bem defpoílo , ícm tornar ha

doença que tinlia ; e outro que ellaua faó e bem deípo-

Ito , ouuindo o meímo rebate cahio morto íupitamente,

donde fe vê quam dilíerentes operações faz hum grande

fobreíalto conforme aos fugeitos que acha. Nefte eftado

eftauão os nofibs em Cochim quando Manoel de foufa

chegou a elles com todos os poderes de gouernador, e

achou que o Rey deTanor, que com tantas honras e

aparatos íe fizera Chriílão , eftaua dentro na ilha de Bar-

della com dez mil naires , e que o de Çamorim eílaua

ahy perto com muyta gente para íe meter na ilha. E
chegando também dahy a poucos dias Gonçalio vaz de
tauora com as doze fuftas , com que fe a!y ajuntarão

2té mil homens de peleja boa gente , Manoel de fou-

fa em muytas embarcações que aly ouue tomou todos

os paíÍQs
, por onde o Çamorim podia paflar para a

ilha, e a cercou roda em roda de tal maneyra que ninguém
podia entrar nem fair delia , e elle com doze catures cor-

ria todos os paíTos prouendo em tudo o que era ncceíTa-

rio, em que não deixaua de auer de quando cm quando
pelejas com algum fangue

,
porem a ilha foy poíla em

grande aperto de fome ; e de tudo o que aly paíTaua man,-

daua Manoel de fouía ao gouernador contínuos auilos ,

o qual tendo então recado de Baçaim e Dio que as nárs,

que vierão do eílreyto^ derão por ncuas que os Rumes
cila-
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€Ílauao quietos , e que as galés que eflaiiao prefles fe tor-

narão a deíarmar íem íaber a caufa , e naó auia mais ga-

lés armadas que oito que andauaõ em Adem , mandou
Jogo partir para Cocliim três carauellas com muyta gen-

te
5
que em chegando as mandou Manoel de íoufa pôc

nos pados principais, e os nauios miúdos que eftauao

nelles repartio por outras partes da ilha , com que lhe

creceo tanto o aperto da fome
,
que o Rey de Tanor

mandou cometer concerto a Manoel de íoufa para fe fair

da ilha
,
que lhe eile nao negou , mas que auia de íer

com lhe dar pimenta para carregar duas náos , e cincoen-

ta mil pardaos pollos gaftos e perdas , e íe auia de obri-

gar a ficar a ilha de Bardella liure e defembaraçada , de

que fe auiaô de dar reféns bem feguros , mas que iílo

auia de íer com confentimento do gouernador , de que

lhe logo mandou recado a Goa por hum catur ;
porem

elle que eílaua ja efperando cada dia polias náos do rey-

Fio , em que naÕ fabia íe tiria fuceíTor na gouernança , e

eílaua entaô ocupado em couías de importância , nao po-

de por entaô íatisfazer a eíle negocio de Cochim com
mais, que com Ijic ir mandando gente diante , elperando

ir clle em pefloa tanto que acabaííe de dar expediente

has ocupações que tinha antre as mãos.

CAPITULO LXV.

O que paJTao Lourenço pirez de tauora co Emperador , e

Eras daluide com el Rey de França Jobre a eleição do

Cardeal Ifanie em Papa ; e o que el Rey manda a am*

bos que digao da fua parte ao Emperador e a el Rey de

Eranca jobre efla matéria \ e o que também Jobre ella

rejponde a Roma a Baltefar de faria,

C>
Aípar foarez que partia de P^oma por ordem de Bal-

'J teíar de faria com cartas fuás para Lourenço pi-

rez de tauora , e para Brás daluide , para que hum tentaf-

fc a vontade do Emperador , e outro a dei Rey de França
ío-
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fobrc fer elcyro em Papa o Cardeal Ifante dom Anri-

que, por quanto os embaixadores de ambos afirmauão

que feus fenhores confenririão niflb de boa vontade , fez

com muyta diligencia o que lhe foy encomendado. Lou-

renço pirez tanto que vio o auifo de Baliefar de fana ,

e ío^ube o que dom Diogo de mendoça , embaixador do

Emperadorcra Romajiie eícreuera lobre cila matéria

da eleição do Cardeal Iflinte , mandou logo dar conta

delia ao Emperador (com quem. por eítar mal tratado da

fua gota naô podia ter entrada) por dom Luis deAuil-

la , e dizerihe que o doutor Balteíar de faria fe deírimi-

nara a falar niílo por fy fomente, íem outra comiílaó al-

guma , mouido da boa conjunção do tempo , e que o ne-

gocio , íegundo elle cfcreuia , eílaua chegado a termos

que íe fua Mageítade íe inclinafíe a iíío teria eíFeito , e

o Cardeal feria Papa
,
porque também o embaixador de

França tinha feito íobre ifio muytos oírerecim.entos a

Baltefar de faria. D^iílo deu também Lourenço pirez lar-

ga conta ao princepe
,
que mollrou m-uyto deiejo de o

ver eíFeituado, e prometeo dar conta diíío ao Emperador,

e o fez muyto inteiramente , e a ultima refoluçao que

delle trouxe foy parecerihe que fe deuia proceder neíte

cafo com muyta cautella, porque de ccufas que rinhao

precedido vinha a tomar receyo que folie iílo ardil da

parcialidade Franceía
,
para fe diuidirem os votos que

elle tinha da fua parte, e com eíla diuiíao ficarem os

Francefes na eleyçao mais poderofos : que para de-

•íejar iílo muyro auia tantas e tão claras rezões
, que eíías

o fazião duuidar da vontade que o embaixador de Fran-»

qa afirmaua que feu Rey tinha , porem que íe afiy era fi-

zefle cos Cardiais da fua parcialidade que começaílem a
votar pollo cardeal Ifante

,
que nos feus nao aueria du-

uida , e que elle efcreueria lo^jo a dom Diogo feu embai-
xador que trabalhafie pollo eiíeito deíle negocio , como
por huma coufa de muyto feu goílo , e que muyro deCs'

jaua ,
porem com tal tento que riralTc primeyro a limpo,

Xe o que niílo dizia o embaixador de França era diílimu-

I:'arí, IK li lajão
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laçao ou certeza , e aíTy o fez logo. Lourenço pirez com
tudo, não lhe parecendo rezao proceder em negocio de
tanto peio íem dar conta delle a el Rey , lhe defpachou
logo hum correyo com auiío do que paíTaua , e junta-
mente lhe mandou niíío leu parecer, mais conforme ha
calidade do tempo, que ha efperança de Balteíar de faria,

porque ainda que o deíejo , que cUe tinha de fazer efte

feruiço a elRey , o mouia a eícreuer do negocio boas ef-

peraíiças, todauia a maneyra, de que então as couías prò-

cedião em Roma
,
punha muytas duuidas e inconuenien-

tes no que elie pretendia; e efte correyo de Lourenço
pirez chegou a ei Rey na entrada de Janeyro deíle anno
de i5'50. Brás daluide também em França, tanto que teue

o recado de Baltefar de faria , confiderando por liuma

parte a importância do negocio para que não tinha

comiíTaõ dei Rey, e por outra receando perder por íobe-

jas confideraçoes a ocaiião de lhe fazer cíle feruiço, fe-

guio o caminho de Lourenço pirez , e dando conta do
negocio a el Rey de França ,lhe diíle o que o feu embai-
xador diíTera em Roma , de que naõ fe eípantaua ,

porque bem lho merecia a muyta amizade que el Rey de
ÍPortugal fempre tiucra com elie , e que ainda que eíla

lembrança que lhe fazia era fem comiíTaõ íua, e tinha bem
entendido que nem S. A. nem o Cardeal feu irmão auião

de querer que nifio interuieíTe intelligencia alguma hu-

mana , fenão fomente o que ordenaíTe a vontade diuina,

com tudo bem lhe poderia afirmar que fempre el Rey
cílimaria muyto , e teria muyto goílo de ver o refpeita-

que clle tinha has fuás couías ,e que como irmão verda-

deiro reípondia ha antiga amizade, que os Reis antecef-

fores d'ambos antre íy tiucrao. El Rey de França llie re-

Ipondeo, que feria psra elie de m.uyto goílo effeituarfe efla

eleyção ,pollo' muyto amor que tinha a todas as couías

d'el Rey de Portugal feu irmão , e que o feu embaixador
naó errara em afirmar àcUç eíla vontade , e lhe eícreue-

ria logo que continuaíle co que tinha dito, o que aíTy.

fez : Brás daluide auifou logo também el Rey do que-

- paf-
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pafTaua em França , e chegou cíle fcu recado quaíi num
iTiefmo tempo co de Lourenço pircz, e ambos na entra-

da de Janejro de i5'5o. El Rey , a quem efte negocio era

aíTaz nouo , vendo o principio que tiuera , os meyos com
que fe continuara , e o termo a que eílaua chegado, o ouue
por dino de muyta confideração , principalmente pois o

que nelle íe moueíle daly por diante íe fabia que era ja

por fua ordem e comiílaõ ; e aíly entendendo que nem lia

fua autoridade , nem ha reputação do Cardeal feu irmão
conuinha pretender o íujnmo Pontificado, nem entrar nel-

le por meya de diligencia e induftria humana, detrimí-

nou proceder nefte negocio com mais vagar , do que re-

querião os bons termos, em que Baltefar de faria cuida-

Ua que o tinha pofto , dos quais entendia que não erão

tão claros nem tão certos como le dizia , e também por-

que quis proceder nifto de nianeyra
,
que com qualquer

íuceflo que tiuefie a fua honra e a de feu irmão ficaíTe

em íaluo , e a reputação fem quebra. Com eíla detrimi-

nação
, por não faltar de todo á ocafiao do que eílaua

inouido , e prefupofto o que Lourenço pirez e Brás dal-

uide lhe eícreuerão que tinhão feito , lhe pareceo que
o que mais conuinha era mandar elie de íua parte dizer

quafi o mefmo,que cada hum delles de íy meímo diíTe-

ra. E ao Emperador efcreueo moílrandolhe muyta con-
fiança de elle cumprir neíla matéria co que deuia ao muy-
to parent-eíco que tinha co Cardeal feu irmão , e com a

grande amizade que fempre antre elles ouuera , mas que
nem com eftas rezões o queria obrigar a meter mais ca-

bedal nifto
, porque lhe parecia que para a eleyçuo do fu-

mo Pontificado íe teria mais reípeito has muytas partes

do Cardeal feu irmão
,
que a quaisquer outras rezôes , e

aíTy a tenção , com que lhe então eícreuia , mais era para
lhe dar as graças do que nefta matéria refpondera a Lou-
renço pirez de tauora feu embaixador

, que para querer
alcançar por vias hum.anas o que nem elle, nem o Cardeal
deuião defejar fenão poilas diuinas , porque iíTo íabiao

que auia íempre de fer o milhor, e mais proueitofo ha

li 2 igrer
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Igreja católica
, que era o que elles fó defejauao e preten-

diao delia eleyção. A el Rey de França mandou por Brás
daluide agardecera boa vontade

,
que moílrara para efla

eleyção do Cardeal Teu irmão , de que os feus reynos tam-
bém» auiáo de receber proueito

,
polia antiga liança e ami-

zade que fempre ouuera antre os Reis feus anteceílores,

porem o que aqui ellimara muyto fora ver o amor com
que neíla matéria refpondera a Brás daluide, e por cila re-

zão de tudo o mais que nella fizeííe receberia muyto go-
íto , e o eílimaria íempre muyto, mas que com nenhu-
mas rezões o queria obrigar a fazer mais do que tinha
feito, porque quanto mayor era a dinidade que íe per-

tendia , tanto a pertendia menos para o Cardeal feu ir-

mão por ninhumas intelligencias humanas. E defpois de
ter íatisfeito com Lourenço pires e Brás daluide, reípon-

deo a Baltefar de faria com agaidccimento do principio

que dera a efta matéria , e do fcruor com que continua-
ra , e lhe encomendou que daly por diante procedefie nel-

la com mayor tento e refguardo , polia prefunçao que
íe podia ter de fer elle ja informado delia , e fe proceder
nella com feu confentimento ; e que elle ja tinha efcri-

ro fobre iíTo ao Emperador e a el Rey de França o que
Jhe parecera que conuinha , e o que Lourenço pirez e

Brás daluide íinhao niíTo feito fora o milhor e mais acer-

tado , Qji eAe modo lhe mandaua que proccdeíTe no ne-

gocio , mas o aduertira de quão acautellado lhe conui-

nha fer nefte procedimento, pollo lugar ern que eílaua ,

e polia gente com que aula de tratar
,
que era toda muy-

to fútil e entendida nos negócios daquella calidade , e

por iíío fe ordenaíTe e negoceaíTe em tudo de maneyra
que fe pudcííe entender, que nem para o bem do que
je pretendia faltara diligencia, nem fora tao fobeja que
perjudicaíle ha fua reputação , nem ao credito do Cardeal

ieu irmão , a que em tudo o que daliy por diante iizeíle

auia de ter o principal refpeito como até então liuera,

Efta repoíla de fua Alteza para íer dada a Baltefar de fa-

lia com mais difllínulajâo leuou hum correyo deípaclia-

áo
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do pollo Núncio ao Cardeal Frcnes , metida em Jium

iTiajo do Ifante dom Luís.

CAPITULO LXVr.

A repofta que o Emperador clã ao embaixador Lourenço

pirez acerca do negocio dei Rey de Eclez , e o que elle

jobre i(Jo replica. El Rey de llalez fe pajja da corte de

Cajlelia ao Emperador , e o que paffa com elle fobre ejte

Jeu ?2€gocw , onde também el Rey lhe manda rejpovuUr

por Lourenço pirez acerca do negocio de Ârzilla ; i\///-.

ley Hamete e o alcaide Xacron je partem da corte para

Erandes ; o mejr.io Rey de Belez rem a ella ; fua Alteza

o manda a Belez em huma boa armada ; e o que juccdc

aos ticjjos dejpois de jereni lá chegados.

Esperando eítaua Lourenço pirez de rnnora polia rc-

poíln, que o Emperador lhe auia de dar ao que da

parte de S. Alteza lhe diílera acerca do focorro que fe

Jhe pidia para el Rey de Belez íendo cercado em Ar-

zilja pollo Xarife , na qual repoíla auia alguns dias que

fe derifíl.a por cauía da lua má dirpoílcaô da gora , do

que Lourenço pirez ja tinha auifado el Rey , e lhe ti-

nha dado fobre iíTo feu parecer, como no anno atrás fica

ja contado. Defpois difto tornou a má diípofiçaô a aper-

tar CO Emperador , e tratallo tao mal, que cerrou todos

os caminhos e conjunções de íe lhe poder falar , o que

dobrou o cuidado a Lourenço pirez , porque deíla re-

poíla pendia a reíoluçaõ que el Rey auia de tomar no
negocio de Arzilla ; por onde vendo que por fua peíToa

nao podia negocear iíio , e quaõ importante era a breui-

dade , detriminou ufir de hum raeyo que lhe pareceo

que para o Emperador leria menos pefado , e para os

ieus miniílros mais í^icil e acomodado ao tempo ,
que

foy fazer eíla lembrança no Emperador por lium cfcrito

que deu ao duque de Alua , cm que íe defcuipaua deite

termo que ufara , de que fora cauía a muyta importância

da
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da reporta num negocio , em que a dilação era a el Rey
Tao cuíloía, e ao bem do meííno negocio t.?ó perjudiciaí.

O Eraperador lhe refpondeo logo pollo meímo duque ,

que qiianco has mil lanças que eí Rey de Belez pidia que
elle puíeíle em Arziila , naô eílaua em. tempo para o po-
der fazer

, porque em Caílella nao auia outras que niíTo

pudeíTem íeruir lenao as das guardas
,
que por ninhum

caio podia eícuíar , nem menos lhe parecia que eílas mil
lanças com as duas mil dei Rey poderiaô íer de tanto
tffciío

j
que pudcíTe mouer a el Rey e a elle a tomarem

eiia ernprela ; e quanto a íocorrer Arzilia cercandoa o
Xarife , certo eftaua auer elle de mandar focorro aos lu-

gares dei Rey , todas as vezes que tiueílem necefildade

delie
,
polias muytas rezoes que para ilTo auia , mas que

em niníiuma maneyra tomaria o cargo e cuidado de ío-

correr ninhum lugar certo
,
polia ínuyra obrigação em

que íe punha ficando penhorado por íua palaura , e polia

experiência que ja tinha do que lhe tinhao cuílado tais

penhores e obrigações
;
porem que todas as vezes que el

Rey ordenaíTe algum modo de conquiílar Africa de mi-
Ihores eíperanças do que lhe parecia efte por via delHey
de Belez , e elle eíliueíTe em tempo , folgaria de o aju-

dar com tudo o que pudeíTe. Lourenço pirez, por lhe aíTy

parecer necelTario , reíumio ao duque todo o fundamen-
to dcfte negocio , e que a tenção do que el Rey mandara
propor nelle ao Emperador naõ era pitiirlhe ajuda

,

porque bem íabia quão certa a auia íempre de ter nelle
,

íenaó porque íuítentarfe Arziila , e daríe fíuor a el Rey
' de Belez contra o Xarife , entendia que redundaua em
mais proueito dos Reyncs de Caílella, que dos íeus ; po-

rem pois ao Emperador parecia outra coufa , e naô eílaua

em tempo para dar a ajuda e focorro que fe lhe pidia ,

que era o fundamento da capitulação antre íua Alteza e

el Rey de Belez, ordenaria el Rey do lugar o que lhe

parecia que mais conuinha
,
que era o que dantes tinha

aíTentado ,
polias rezoes que lhe ja tinha ditas ,- e efta re-

ípoíla do Emperador mandou logo Lourenço pirez a el

Rey
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Rey por hutri corrcyo, que chegou em Jancyro do nicímo

anno de 550. El Rey de Belez , que arras deixamos na

corre de Caílella , vendo que com Maximiliano Rey de
Boémia ,

que enraõ a gouernaua , nem cos do conleilio

podia concruir as condições, com que el Rey por dom
Pedro mazcarcnhas lhe promerera fauor e ajuda, para de

Arzilla íe poder reftituir a feu eftado , e fazer guerra ao
Xarife

,
por nao deixar de tentar coufa de que lhe pare-

ceo que podia ter eípernnça de remédio , detriminou ir-

fe aoEmperador, imaginando que preíenie poderia al-

cançar delle , o que em Caílella lhe dauaõ a entender que
em lua aufencia lhe nao podiao conceder , e cotn ifío íe

foy logo ha corte do Emperador , de quem foy muyto
bem recebido, e tratado com muyta honra e gaíaihado, e

deípois de alguns dias propondo ao Emperador o nego-
cio que o leuara ha íua corte , de que elle ja eílaua aui-

fado , lhe reípondeo logo
,
que os muytos c importantes

negócios emqueandaua ocupado, aíTy de toda a Chriílna-

dade , como da fcgurança dos feus eílados, lhe nao dauao
lugar para fe diuertir delles , e ocuparíe cm lhe dar aju-

da , inda que bem via quanta parte ella podia ícr para a
deílruiçao do Xarife, que elle muyto dcíejaua

,
por quão

importante era ha íegurauça dos feus reynos de Caílella
,

mas que efpcraua em Deos que lhe daria tempo e repou-
ío dos trabalhos, em que cntaoandaua

, para íe ocupar
niíío como conuinha. Confufo aíTaz ficou el Rey de Be-
lez com eíla refpofta do Emperador , tao alheya da que
eíperaua , e quafi defenganado do que podia eíperar d'cl
Rey

,
pois as condições, com que lhe prometera o íocor-

ro, liiao fundadas no que o Emperador auia de dar de íua
parte. Durando cíle tempo teue Lourenço pircz recado
de íua Alteza, "defpois de o auiíar do que lhe reípondera o
Emperador neíle negocio dei Rey de Belez , da rcpoíla
que ao mefmo Rey auia- de dar de íua parte ; a qual foy
que bem íeria lembrado do que co-m elle mandara tratar
por dom Pedro mazcarcnhas acerca de Arzifla , a que íe

mouera fómeiite aíly por lho eiie mandar cometer, apre--

'
'

ien-
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íentnndolhe os meyos qi3e para iíTo rinha , como pollo
deíejo que fempre tiuera de lhe poder valer em feus in-
fortúnios , o que el!e deuia bem entender da grande def-

peza
,
que por eiTa csula tinha feira em fuílentar Arzilla

des do tempo que Te começara a tratar aquelle negocio,
tendo alTentado mandalla deípejar , e que vendo agora
que o verão hia ja tanto no cabo, que da parte que ficaua

por paílar delle fe nlo podia fazer conta para algum ef-

feito de guerra , e que o Emperador , íegundo pollo íeix

embaixador tinlia íabido , nao eílaua em tempo para íe

antremeter neíle negocio , nem. dar para eJle o fauor , e

ajuda que íe cfpcraua
,
por outros muytos negócios que

trazia antre as mãos , importantes ao bem da Chriílan-

dade , e ha fegurança e conferuação dos feus e{]"ados, e

que íem eíla (ua ajuda tudo o que niílo eílaua praticado

nao podia ter cífeito , cumpria a íeu íeruiço deixar antes

Arzilia , que tella como não era rezao ; pollo que tinha

aíièntado mandalla logo defpejar de todo antes de vir o
inuerno , em que o nao poderia fazer fem muyto peri-

go , e que lho quifera primeyro fazer a íaber pollo que
antre ambos era paílado íobr'iíTo ; que fe lhe pareceíTe

que em Tangere íe podia fazer alguma couía em pro-

iieito do que clle pretendia , folgaria m.uyto de o fauo-

recer niiTo , fendo como era rezao que foíle, porque elle

ordenaua proucr aquelle lugar de maneyra que íentiiTe

o Xarií^e , que lhe nao faltauão os inimigos, que por ven-

tura cuidaria que tinha menos com fe defpejar Arzilla ; e

que efperaua cm nofio Senhor que entre tanto o tempo e

o? negócios Ic ordenariao com tanto focego e quietação

que podcrião o Emperador e elle fazer o que deíejs jão

na deílruição do Xarife ; que lhe lembraua quão deuido

era ao feu grande animo , conhecido ja por muytas vias
,

moftrar agora o esforço que fempre moítrara cm todas

as coufas , e d'elíc entendeiTe que em tudo o que lhe

cumpriííe e fofíe rezao o adiaria fempre amigo verda-

deyio. Lourenço pirez dcfpoi? de dar conta ao Empera-

dor deih repofia ,
por ii;o aííy mandar, cj Rey , a deu a.

cl
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el Rey de Belez , que a recebeo muyto bem , e cora pa-

lauras de muyto agardecimento , e não menos animo , e

le deteue alguns mezcs na corte do Emperador , até que

com íua licença e mercês que lhe fez íe tornou a Caflc!-

h. El Rey tanto que defpachou o correyo a Lourenço
pirez com a repofta para e! Rey de Belez , reípondeo

também conforme a ella a Muley Hamet ícu primo , e aô

alcaide Xacron, que andauao na corte fobre os feus negó-

cios ; os quais defpedindoíTe dei Pvey íe embarcarão nas

urcas que partiao para Frandes , com detriminação de fe

tornarem a e! Rey de Belez , contentes das m.ercês que

receberão dei Rey , inda que o tempo nao deu de fy le-

uarcm a repoíla que deíejauao ; todauia eítc Rey de" Be-

lez Muley Buhaçon achey eícrito que viera defpois a

cíle reyno em peíToa tratar de íeus negócios
,
que de S.

Alteza foy muyto bem recebido , e tratado com a honra

e gafalhado que fe Uiq deuia , e defpois de refídir algum
tempo neíla corte foy importunado com rauytos reca-

dos e cartas dos íeus vaílallos, que fe foííe para elles
,
por

que todos íe leuantarião com elle j elle parecendolhe
eíla a milhor ocaíião que lhe pudera então vir para fe

acabarem feus trabalhos e perigrinaçoes , e tornar a co-

brar o feu reyno , deu conta diflo a fua Alteza , e lhe

pidio por mercê que o quifeíle mandar pôr íeguramente
na íua cidade de Belez ; para o que cl Rey noiTo fenhor
mandou logo fazer preftes três nauios d'armada bem pro-

uidos de artilharia e de gente , e de tudo o mais que era

neceílario , em que o mandou acompanhado de Inácio

nunez gato , caualeyro fidalgo de fua caía , interprete da
lingoa arábiga , com comiííad que a eíles três nauios
ajuntaíTe duas carauellas

, que andauao no eílrcyto pro-

uendo os lugares de Africa , e que de todas eílas cinco
vellas foíTe elle por capitão mór. Chegando Inácio nu-

nez com eíla armada ao porto de Belez , e mandando
deíparar toda a artilharia delia para feílejar a ida dei

Rey , acenou de fer em tempo que nas alagunas
,
perro

de Belez , eílaua Ardeárraiz Rey de Argel (que aíTy o
Fan. IK Kk dizí
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diz a informação donde eu iílo tirey
,
que me pareceo

dina de credito) acabando de efpalmar vinte e coatro
galés , em que entraua huma baílarda em que elle vinha

,

que ouuindo o ellrondo da artilharia , le embarcou a co-

da a preíTa , e fe veyo a Belez , onde achou a nofla ar-

mada furta em tanta calmaria que le não podiao marear
as vellas , mas pofta em ordem para íe defender tanto
que ouue vifta dos inimigos , os quais trauarão logo cos
noíTos huma tão aípern e cruel batalha, que cuítou muyto
íangue , e muyras vidas d'ambas as partes , mas como
aos noíTbs nauios faltaua o vento , e o poder dos inimi-

gos era muyto grande, que porcauía dos remos p-elejauãa

com muyta venragem, não poderão os noflbs refíftir tan-

to , inda que o fízerao ^aleroíameate
,
que em fim não

foíTem todos caíiuos , e leuados. a Argel juntamente com
toda a armada : porem el Rey noíTo lenhor antes de
muyto tempo mandou reígatar a Inácio nunez ,. e todos
os que forão catiuos com elle , e a todos os mais Portu-
guefes que eirauao catiuos em Argel, íem deixar peíToa

alguma de qualquer forte e calidade que foíTe, que fa-

Jafle a lingoa Portugueía.

CAPITULO LXVII.

Elege-fe nouo Summo Pontífice , e o que faz logo no cõmeçú
de [eu Pontificado, El P^ey lhe manda dar obediência

pollo comendador mor àa ordem de Chrifio dom Ajonfa
de lencafire , e que finque por embaixador em. Roma ^ e fc
lenha Baltefar deJária.

OUando chegou a Roma a repofía
, que el Rey man-

dou a Baltefar de faria fobre o modo com que auia

de proceder no negocio da eleição do Cardeal feu ir-

mão , que foy a dezaiTete de Feuereyro
,

ja auia dez
dias que era eleyro Papa o Cardeal de monte, chamado
João Maria

,
que defpois fe chamou Júlio terceyro ,

parecendo geralmente a todos que feria a eleição muyto
mais
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mais vagaroía ,
polia irtujta diulfaõ que auia no? veros,

dos Cardeais , e por tirar cada huín a íca pai ticular re-

fpeito Tem ninhuma das partes íe querer lometer lia

outra ; e como o Emperador e e! Rey de França tinhão

€Xceituados deíla eleyção alguns dos Cardeais, cada huin

por íua parte os que lhe bem pareceo , fobre eílcs nao

podia auer conformidade anrre os ('ardeais que íeguiâo

cada huma deibs partes
,

que era a inayor parte do
collegio ; mas faleccado nefte meyo tempo alguns dos

Cardeais que eftauão no conclaue , e íucedendo na-

quelles derradeyros dias antes da eleyção a morte do
Cardeal Rodolfi

,
principal antre elles em idade e re-

putarão , defcjarao de concruir a elcyçao , tentando cada

hum o modo com que a faria fauorauel a feu intento ,

c deípois de grandes altercações, em que fe diíTe que
fora também apontado o Cardeal ifante , foy eieyro o
Cardeal do monte , hum dos exceituados pollo Empera-
dor ; e fendo o negocio de todo concruido , os Cardeais
de Burgos e de Coria o forao adorar com a veneração
cuílumqda , e lhe bejarao o pé , e após clles o fízerao

todos os outros , antre os quais forao alguns a que a

eleyção não contentara, mas foy forçado conformaremíe
CO que ja não linha remédio. Sabida polia cidade a noua
deíla eleyção , ouue nella grande aluoroço e feíla , em
liuns verdadeyra , e em outros fingida , como he ordi-
nário nas coufas deita calidade , e de todos foy aqiielle

dia mnyto celebrado, no qual o nouo Papa confirmou
Jogo ao duque Oíflauio a confalonaria , e capitania m.ór
da Igreja, que clle ja tinha, com doze mil cruzados d'or-
denado , e lhe mandou entregar Parma. O Cardeal de
Burgos mandou logo ao Emperador dom Pedro de to-
ledo feu fobrinho com muycos offerecimentos da parte
do Papa , de que mollrou muyto contentamento

,
por-

que com a noua da fua eleyção (que ja tinha quando
chegou dom Pedro) ficara algum tanto fufpenfo e em-
haraçado por não faber o que teria nelle. No principio
do feu poiuiíicado fez muytas e groíías mercês a peíloas

Kk 2 par-
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particulares, aníre as quais forao muytas , a quem fabia

Cjue peíara com a íua eleyção , que he próprio e parti-

cular cíieito de ânimos grandes e generoíos / fez lam-
bem muyras mercês gerais , em grande proueiro dos po-
uos , com muyra perda das fuás rendas,- deu muyto cla-

ras moílras de dcíejar concilio e reform.açao, e igualdade

sntre os princepes ; teue particular aíFeiçâo lias couías

dcl Rey noíTo fenhor ,
polias honras que o Cardeal do

monte íeu tio recebera dei Rey dom Manoel feu pay
,

e polia informação antiga que tinha do deíejo
,
que lem.-

pre moílrara , do exalçamento da fé católica , e da coníer-

uaçâo da fanra Sé Apoftolica
,

pollo qual mandou dar
conta a el Rey da íua eleyçao por hum breue, em que
com muytas palauras lhe encarecia a aífeiçao que tinha

a todas as fuás couías : trouxe a noua deíla eleição hum
cónego da guarda

,
que dom Chriílouao de caílro , adayão

Gue fora da capella dei Rey
,
prouido por elle naquelle

bifpado , mandara a Roma a expedir as letras delle. Di-

latou o Papa a fua coroação alguns dias para íe prepa-

rar o que era neceíTario para ella , e para íe coroar o
dia da cadcyra de S. Pedro, que em Roma íe celebra com
grande aparato e folenidade : coroouíe neíle mefmo dia-

com grandiíTima pompa , e ajuntamento de quaíi toda Ita-

Jia , 3 que Te acharão prefentes muytos dos grandes delia
,

e dahy por diante começou a entender nos negócios do
jgouerno

,
que auia muytos dias que eílauão fuípeníos.

Tratou el Rey logo de lhe mandar dar a deuida obedi-

ência como he cuftume , e querendo que foíle por peíToa

que alem de fazer eíle officio , como cumpria á fua honra

c autoridade , íe viíTe também nella o grande goílo que
linha deíla eleyçao , efcolheo para mandar a iílo por feu

embaixador dom Afonío de Lencaílre feu íobrinho , co-

mendador mór da ordem de Chriílo , para que elle co
doutor Balteíar de faria (a que para aquelle aufo fez

mercê de nome de embaixador
,
que até então Jhe não

concedera) defíem em feu nome a obediência ao Papa,

€ os parabéns do lummo pontificado , e lhe oíFerece0em
a



delRey Dom João o III. 261

a fua vontade muyto pronta e certa para o íeu fcruiço

,

e para tudo o que cuir.priíTe ao bem da fanta SéApo-
ítolica conforme ha inílruiçao que para iíTo leunua. E
mandou íua Alteza que acabado eíle auto da obediên-

cia , fe vieíTe logo Balteíar de faria , e o comendador mór
ficade refidindo na corte do Papa ; o qual defpois de ga-

itar alguns dias em fe fazer preítes , auido o deípacho

dei Rey , fe partio polia pofta com dom Dinis feu íillio

comfigo , taõ bem apercebido e acompanhado como con-

uinha a íua peíloa , e ao lugar onde era mandado.

CAPITULO LXVIIL

Ma7iãã el Rey efte amw duas carauellas para guarda da
cojta de Guiné \ manda huma armada de dez zellas para
guarda da cofta do Algarue \ manda outra de jeis vel-

las a efperar as nãos da Índia ; e outra de outras Jeis

liellas para guarda da cofia de Portugal,

EM companhia das náos
,
que efte anno forao para a

Irtdia
,

partirão também duas carauellas bem con-

certadas , e com perto de cem homens , de que forao

por capitães Jerónimo ferreyra , e Francifco machado
,

em que foy Jorfe pimentel
, que el Rey mandsua por ca-

pitão das ilhas do cabo verde , os quais leuauao ordem
para andarem de armada de eílas ilhas até a cofta de
Guiné, e que deípois de Jorfe pimentel ficar no cabo ver-

de, o Franciíco machado íicaíle por capitão mór de am-
bas as carauellas, Pollos auiíos que os capitães dos lu-

gares de Africa mandarão a el Rey dos nauios de remo
,

que aquelle anno íe fizerao de nouo , e fe aperceberão
nos portos de Larache, Belez , e Argel , lhe parecco
que fe deuia prouer na guarda da cofta do Algarue com
mais groíTa armada do que ordinariamente íohia andar
nella

, pollo que mandou fazer preftes cinco carauel-
Jas , com que fe ajuntaííem os coatro bargantis , de
que tinha cuidado Buftião coelho natural de Ceita ,

ho-
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homem de confiança e bom caualeyro
,
para que todos

eftes nauios num corpo pudeíTem não íómeníe defender
a coíld , mas ofíender os inimigos , e bufcaJlos » íe ou-

ueíTe nouas delies. Dcíla armada fez el Rey capitão mor
dom Pedro da cunha filho d'Aircs da cunha

,
que defpois

fe chamou dom Aires da cunha , a quem íoy Julgado o
dom por íentença, porque o tiuerao ja feus antcpafiados

,

e foy fenhor de taboa, que he a cabeça daquelle apel-

Jido : o capitão mor dom Pedro hia em huma das cinco

caraueUas , e das outras coatro erão capitães Felipe ro-

driguez , Francifco lopez
, Joaô lobo , e Balteíar rebello

,

e em todas ellas e nos coatro bargancis , que íe ajunta-

rão com ellas na coíla do Algarue , aula coatrocentos

homens de peleja , afora os que hiao na fuíla de Pedro
Paulo. Logo após efl-a armada aos três dias de Junho
partirão duas carauellas com íetenta homens , de que
craõ capitães Simão rodriguez , e Ruy fernandes , que
fe auiao de ir ajuntar com três

,
que Pedreanes do can-

to por mandado dei Rey auia de armar nas ilhas ter-

ceiras
,

para que todas cinco com hum galeão
,

que lá

também fe fazia preíles , foílem efperar as nios que vi-

nhaô da índia , e as acompanhaíTem até Lisboa , e da ca-

pitania mor deft'armada fez el Rey mercê a Joaô da fil-

ua filho de Pedreanes do canto , e em todas eílas íeis vel-

Jas hi.io quinhentos homens, de que os coatrocentos eraó

de íoldo. No mefmo tempo partio Lifuarte perez dan-

drade , filho de Fernão perez dandrade , com huma ar-

mada para guarda da coíla de Portugal de três carauellas

e hum galeão , e outros dous nauios a que chamaó za-

bras
,

que el Rey mandara tazcr aquelie anno de ma-
neyra que íe pudeíle remar , e fofrer os mares da coíla ,

e chegar aos coíTayros que algumas vezes íe colhiaô a

terra , onde fe faluauad por os noíTos nauios nao pode-

rem chegar aos íeus
,

que demandauao muyto menos
fundo : forao neíla armada coatrocentos homens , em que

auia muytos criados dei Rey, e dos capitães dos nauios

nao ponho osnoracs, porque naõ vieraõ á minha noti-

cia*
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cia. Andou Liíuarte perez em guarda da cofta quafi o
veraõ rodo , em que romou alguns nauios de coílayros

,

que achou com preías , e fazenda conhecida de Portu-

guefes , e os trouxe ao porto de Lisboa.

CAPITULO LXIX.

Manda elRey por 'vifo-Rey ha índia doin Afonjo de nc*

ronha ^ capitão que cjid em Ceita, e as nurcês que lhe faz-\

prouê alguns cargos para a índia em homens que lhe elle

aponta. Manda por capitão a Ceita dom Pedro de me^

7iejes
, filho do conde de Linhares,

NO anno paíTado de 549, antes de chegarem da ín-

dia as náos da viagem , chegou em hum nauio dom
Payo de noronha , que trouxe a noua da morte do go-

uernador dom. João de caftro , e da iuceflaõ de Garcia de

Já
,
pollo qual el Rey entendendo bem quanto impor-

ta para o bom ívceílo de tao comprida , trahalhoía , e

pcrigofa viagem partirem as nács cedo do rcyno, e que
iílo náo podia ter lem também fe com^eçar com cedo a

lhe dar o auiamento neceíTario , e declararlhe os capitães

e os mais oííiciais a tempo que íe poílaõ fazer preíles

como conuem , tratou logo de prouer a índia de quein a

gcuernaíle
,
que foíTe peíToa a que le tluelTe refpeito , de

que íe dizia que auia nella muyía neceíTidade ; e deípois

de ter poílo iílo muytas vezes em coníelho , ordenou
mandar dom Afonfo de noronha

,
que então era ja reco-

lhido do Seinal para Ceita , cm quem íabia que concor-
não todas as panes que íe requerem para aqueile cargo ,

afora auer muytos annos que eílaua por capitão em Cei-
ta , onde ,e no negocio do Seinal , moílrara bem o preço
de lua pefloa no esforço e no bom goueriio , a que ajuntaua

lambem fer zelofiííimo do feruiço dei Rey : e el!e o man-
dou chamar logo , e chegoulhe eíle recado andando ven-
do as obras de Ceita

, que como leo a caria ,
que el Rey

lobr'iíro lhe mandaua , fe foy logo fazer oração a nofla

Se-
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Senhora d'Africa, que he huma igreja da cidade de muyta
deuação , e ao que lhe trouxe a carta deu hum ginete
mouriíco , e hum veílido de efcarlata , e cincoenta cru-

zados ; c defpois de le fazer preíles com a mor breuidade
que pode fe partio , deixando encomendada a capitania

da cidade a dom Antão de noronha feu íobrinho , como
el Rey Jhe mandaua , e chegou a Lisboa em Nouembro;
el Rey o recebeo com gaíaíhado , e para lhe moílrar por
obras o gofto com que o encarregaua daquelle cargo , e
a efperança que tinha de fer bem íeruido delle , lhe Fez

mercê do titulo de vifo-Rey , e que falecendo na Indi.i

ou no caminho ha ida ou ha vinda lhe fazia mercê do
que tinha dei Rey , tirando o aíTentamento

,
para íeus

filhos , a cada hum o que elRey ouneíFe por betn quando
antre elles o repartiííe , e para o feu filho mais velho que
íicaíTe ha ora de fua morte as terras que forão de Antó-
nio de miranda feu cunhado , de que o anno dantes lhe

tinha teito mercê; e a hum aluará qu^:; elle pidio a el P.ey
,

era que fe lhe obrigade a lhe caiar hum.a filha fua
,
que a

Rainha lhe tinha tomada por dama, morrendo elÍQ em íeu

íeruiço , lhe rcípondeo, que nilo quiíeííe dlíTo mais certe-

za, que a lembrança que íempre auia de ter de íeus mere-
cimentos ; e porque a experiência tinha moílrado os

rnuytos inconuenientes
, que fe íeguiíío de el Rey cá pro-

ucr o capitão mor do mar , polias grandes diííerenças

que culiumaua auer antre eile e o que hia a gouernar
,

ouue el Rey por mais feu feruiço que o gouernador ou
vlfo-Pvey que fode ha índia pufclle o capitão mór do mar
de (ua mao , c qíle cargo foíTe feruido polia peíloa a quem
elle o encomendaíle , e diílo mandou pafTar prouiíaô a

dom AFonfo , de que le elle moítrou aíTaz contente
,
para

poder fazer milhor o feruiço dei Rey , que lhe fez tam-

bém todas as outras mercês
,
que culiumaua fazer aos qu2

mandara por gouernadores , acompanhadas de tantas pa-

lauras de coiifiarrça que tinha delle , que fe ouue por bem
fatisfcito ; c porque fibia que huma grande parte do bom
íeruiço

,
que ellc defcjaua tazcra clB.ey, confiííia nos offi-

ciais
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ciais que o auiao de ajudar
,
principalmente fecretario ,'

veaclor da fazenda , ouuidor geral , e prouedor dos de-

funtos
,
pidio por mercê a el Rey que antes de puhricar

os homens
,
que ouueíTs de prouer deftes oííicios, o comu-

nicaíle com elle , e o quifeííe ouuir fobre ilTo
,
poUa di-

ligencia que lhe conuinha fazer fobre a vida e cuílumes

de cada hum delles , pois de cada huma deílas coufas

pendia o bom feruiço de íua Alteza, e a íua honra delle /

el Rey por lhe fazer mercê , e por entender que eíle íeu

requerimento hia fundado em zeilo do feu feruiço, pro-

ueo naquelles cargos os que pareceo a dom Afonío, que

.forao no cargo de fecretario Simão ferreyra , pollo

rouyto conhecimento que tinha das coufas da índia , e

larga experiência daquelle cargo que feruira muytos
annos co gouernador Nuno da cunha , com muyta fatis-

façaõ dei Rey, ante quem não puderão as más informa-

ções que delle lhe tinhao dado perjudicar aos feus mere-

cimentos 5 c ha confiança que merecia que delle íe tiuef-

íe , defpois que foube certa a verdade das fuás couías. O
oíEcio de veador da fazenda em lugar de Simão bo:e-

Iho , que tinha cargo de vifitar as fortalezas e prouellas ,

deu a João da fonfeca caualeyro fidalgo de fua caía, bem
nacido, e que íeruia á Rainha de feu manteeyro , e em to-

das as coufas, em que o ocuparão, dera fempre defymuy-
to boa conta. O oíHcio de chanqarel da relação da índia ,

e prouedor mór dos defuntos , mandou ao doutor Chri-

ítouão fernandes ; e porque o officio de ouuidor geral ,

defpois que vagara na índia por morte do que el Rey lá

mandara , fora prouido ja duas vezes , huma por dom
João de caílro em hum Baílião lopez lobato cidadão de
Goa , homem fcm letras , e outra por Garcia de íá cm
hum António barbudo , fez então el Rey mercê delle ao
licenceado André de mendanha

,
que feruia de juiz dos

íeus feitos. Acrecentou então mais na relação da índia o
officio de prometor da juftiça , de que fez mercê a Ago-
ílinho trauaços ; de juiz dos feitos da fazenda prouco o
licenceado Jerónimo Lourenço , e de ícu procurador o

Fart,lF.
"

LI licen-
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lie enceado Gafpar Jorfe ; e de juiz das apellações dos
feitos crimes prouêo o licenceado Franciíco aluarez ,

que íeruira de íecretario com dom João de caílro : e por-

que Garcia de fá no começo da fua gouernança : por lhe

parecer que erão poucos os deíembargadores que auia na
índia , fizera mais dous para íe dar milhor defpacho aos

feitos das partes , os quais forao os licenceados André
aluarez , e Sebaftião pinheyro , ouue el Rey por feu fer-

uiço que eíles não fcruifiem tanto que chegaíTem os que
do reyno mandaua, aíTy para eíles officios que atrás diíle ,

como para feruirem na relação. Ouue também el Rey por
feu íeruiço que dom Antão de noronha fobrinho do vifo

Rey , que elle por feu mandado deixara em íeu lugar por
capitão em Ceita , foíTe com elle ha índia

;
pollo que

dom Antão fe veyo logo de Ceita , deixando a capitania

delia a Jorfe vieyra morador na mefma terra
, que a teue

até que el Rey ouue por bem que foíTe por capitão para

aquelía cidade
,
que era de tanta importância , dom Pe-

dro de meneies filho quinto do conde de Linhares dom
António

,
que o marques ds villa real feu primo com ir-

mão lhe aprefentara
,
por lhe pertencer a elíe aquelía ca-

pitania ; para onde dom Pedro defpois de gaftar alguns

íiias no defpacho de coufas íuas, e no prouimento d'a!gu-

inas neceííarias ha mefma cidade, íe partio na entrada de

Junho com dona Confiança de guzmao fua raolher, e toda

fua caía.

CAPITULO LXX.

El Rey maKda ao vifo Rey hmna lembrança das coufas que

ha de fa::.er na índia : faz ordem 77oua

para os ueadores da fazenda da índia,

QUerendo el Rey prouer em algumas coufas que lhe

parecerão neceíTarias ao bom gouerno do eflado da
índia, de que era bem que aduerriíle o viío Rey nouo ,

lhe mandou delias huma lembrança por eícriío , que fo-

rão
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rSo as feguintes. Que mandaíTe defcubrir a ilha de São

Lourenço por tres pefloas , e nas primeyras náos lhe

mandaíle o recado que até então tiuefle di0o. Que não

deixaíTe ir a Maluco peííoas de outros reynos íenão dos

íeus , e proueíTe bem a guarda e fortificação da foita-

Icza.

Que não confentific os marinheyros
,
que de cá foíTem,

paíTarem fem foldo de homens de armas , e os tratafle

bem , e fauoreccíle polia rauyta ncceíHdade que aula ^ç\-

les. Que ordenaíle como as peííoas que o íeruião na ín-

dia fizeíícm Teus proueytos , e repartiíTe o ganho dos tra-

tos por todos os que o mereceíTem.

Qiie mandaíTe arrecadar bem as rendas das tanadarias

de Goa , e ordenaíle como fe pagaíle a pimenta aos mer-

cadores em hum dia certo , e que no pagamento de íuas

mercadorias le lhe não deíTe a prata em mayor preço do

que valeíle comummente. Qiie íe tiueíTe ordem no íair

«m terra da gente obrigada ha goarda e ferulço das náos

que vão deíle reyno
,
quando furgem em Cochim, ou

«ro qualquer outra parte da índia.

Que mandaíle verificar os pefos de Cochim por on-

de fe recebe a pimenta , e fizeíTe viuer o capitão , o fey-

tor e os eícriuães dentro na fortaleza que eílá na cidade,

para milhor guarda e mais fegurança delia. Que delfe

ordem com que todos os annos vieíTe nas náos algum fa-

]itre , podendo íer fem perjuizo da carga da efpeciaria.

Que não mandaíTe nauios com nouas a íua Alteza, fenao

quando cumpriíTe muyio a feu íeruiço. Qiie prouefie no
grande numero de feus criados e valíallos

,
que deixan-

do o feu feruiço íe fazião mercadores e charins , tratan-

do fomente do feu proueyto , poUo que auia por bem e

lhe mandaua que reílringiíTe as licenças , c aquelles a que
as deíle irouxeílem arrecadação dos lugares para onde
nauegaíTcm. (^e ordenaíle como fe pagaílem os íoldos,

€ fe fizeííc alardo da gente em todas as partes onde in-

vernaíTem , e o mefmo fe íizefTe em todas as fortalezas;

e toda a gente que íe achaíle inútil para feruir, ou que

LI 2 não
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não íeruiíTe , não venceíTe íoldo , nem ouuefTc mantimen-
to- Que não confentiíTe que cm Chalé , Chaiil , e Coulão
fe fizeíTem caías fora das fortalezas.

Que procuraíle por euitar a íuperfíuidade dos gaítos

da índia , e reduzir a gente a mais moderado modo de
vida. Que mandaíTe declaração da armada e poder que
el Rey tinha no mar , e a cantidade e calidade das vellas

,

e que deíTe ordem com que toda a armada eftiuefTe fem-
pre varada em terra todo o tempo que não foíle neceíTa-

ria para algum eíFeito de íeu feruiço. Qiie nem os capi-

tães de Malaca , nem os das outras fortalezas tiueíTem

nauios feus próprios , fenão com fua licença , a qual el-

Je lhes poderá dar entendendo que o merecem , e que
não he em perjuizo do feruiço de íua Alteza. Que os
capitães das fortalezas não pudeíTem dar feguros, nem
cartazes para mais que para a coita da índia , e para fora

delia os não deíle outrem íenao elle , nem tiueíTem va-

Jia fenão os que elle delfe, e os capitães de Malaca os
deíTem aos da terra fomente para Bengalla , e não para
Banda , Maluco , nem China. Que não permitifle aos ca-

pitães de Çofalla trazerem nauios feus com mercadorias
para Melinde , e os fizeíTe comprir e guardar feu regi-

mento. Que não mandaíTe afientar em foldo osmiftiços,
que na índia naceíTem de Portugueíes e molheres Ín-

dias
, quaiíquer que foílem , mas fe entre elles ou ueíTe al-

guns que por fuás abelidades , ou por fuás peíToas fe fina-

laflem antre os outros , os pudcíle mandar aíTentar. Que
pudeífe dar poder a alguns capitães de fortaleza para en-

tenderem nas coufas da fazenda dei Rey, quando cumprif-
íe mais a feu feruiço , e as peíToas , a que elle o concedei-
íe , o mereceílem. Que não íizelTe cumprir carta nem pro-

uiíaõ que qua íe paílaíTe , íe não foíle regiílada nos liuros

da fazenda , e da cafa da índia.

Que não uíaíle de mandados verbais.

Que mandaíTe cad'anno fazer em todas as fortalezas

hum balanço da reccyta e defpefa delias , em que fe de-

claraíTem os proueicos ou perdas que recebia nellas a fa-
' zen-
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zenda de fua Alteza. Que ordenaíTe huraa peíToa que fof-

fe guarda mor da carga e defcarga das náos do reyno.
^

Que náo acrecentaíTe foldos nem mantimentos a ni-

nluimas peísoas, nem coníentiíse alsentaremfe eícrauos

em foldo.

Que vifitafse os contos , e achando contadores não

tão habiles como requeria a calidade do negocio , os

mandafse para o reyno
,
para íua Alteza prouer outros

em lugar delles. Nos annos atrás tinha ei Rey ordenado

que os veadores da fazenda na índia foísem três
,
por

Jjie parecer que feria ellc afsy milhor íeruido , e as par-

tes niilhor auiadas ; hum que andafse fempre co vifo Rey
ou gouernador , e entendefse na carga e deícarga das ná-

os , e em comprar a pimenta , e fazer vir as drogas ; ou-

tro que prouefse nas coufas dos contos íegundo feu re-

gimento ; e o terceyro que viííraíse as fortalezas e as

prouefse : e porque a experiência Foy moílrando que cum-
pria ao feruiço dei Rey o veador da fazenda da carga e

defcarga refidir em Cochim , e entender particularmente

em negociar a pimenta
,
que era a principal e mais fuílan-

cial parte da carga das náos , ordenou e mandou eíle

anno que eiliueíle de afsento em Cochim , de que fofse

capitão
i
e pouíaíse dentro na fortaleza, e nella fizefse ne-

gocio todos os dias na forma que leuaua por íeu regi-

mento , e lhe mandou também que deípois de ter dada

ordem ha carga e defcarga das náos vifitafse as fortale-

zas de Challe, Cananor, Cranganor, e Coulão , e as

prouefse de tudo o de que tiueísem neceíTidade , mas que
fofse no tempo emi que íua aíTiftencia foíse menos nccef-

faria ao negocio de Cochim , e mais proueitoía ao pro-
uimcnto das fortalezas , e para vifitar e prouer as outras

mais diftantes de Cochim mandou el Rey ao vifo Rey,-
cue mandafse ao veador da frzenda que íeruiíse perante
elle , o qual guardaria nifso o mefmo regimento que dera

ao veador da fazenda de Cochim; c quando a diíhncia

do lugar em que o vifo Rey eífiuefse foíse muyta , man-
dafse a ifso peísoas , em que conhccefse aspar:es conue-

ni-
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nienres ha calidade do negocio ; e fe o viíoRey ou go-
uernador fofse a Cochim , ou a alguma das fortalezas

que o veador da fazenda de Cochim eítiuerse viíitando,

e por efta rezão íe ajuntaíse elle co que vieíse co viío

Rey , mandou Tua Alteza que ambos defpachafsem e.

dcíTem conta ao vifo Rey , e também mandou que íe o
vifoRey eíliueíTe em Goa , onde cuílumaua eílar ordina-

riamente , e o veador da fazenda , que feruia parante elle,

eíliueíTc auíente , íizeííe os negócios co veador da fazen-

da dos contos da maneyra que os fizera co feu, fe o tiuera

comfigo ;e acontecendo eftar em parte onde não eftiueíle

veador da fazenda , fizeíTe os negócios co fecretario. E
afora eftas couías ordenou outras muyras a cada hum
dos veadorcs da fazenda

,
que forao declaradas nos feus

regimentos, os quais íe fizerão como pareceo que mais

cumpria ha neceíTidade dos negócios, e ao íeruiço de fua

Alteza , e mandou que fe regiílaíTem nos liuros dos re-

gimentos dos veadores da fazenda.

CAPITULO LXXI.

Algumas coufas que el Rey manda dar por apontamento

ao uifoKey dom Ajonjo ^ que ha de jazer nas terras de

Goa comei Rey de Carnbaya em Baçaim ^ e em Ormuz,
por informação que tem de terem os turcos tomado Ba*

corá , e outros auifos que lhe dá para o gouerno,

"Y^ Or cartas de Garcia de fá
,
que fucedera a dom João

X de c:iftro na gouernan-^a da índia , e de alguns capi-

tães e officiais que lá refidiâo , teue el Rey informação
de algumas coufas que pareciao importantes a feu íerui-

ço , e ao bem daquelle eílado , das quais as que lhe pa-

recerão de mayor pefo e importância, e que conuinha po-
ijemfe em ordem, mandou dar por apontamento ao viío

Rey para tratar delias na índia , que forão as íeguintes.

Tinha Garcia de fá aficntado pazes co Idalcão , fenhor

poderoío , e vizinho de Goa , com as mefmas condições
com
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com que as aíTentara dom João de caílro, de que huma
era que as terras firmes de Goa ficaíTem a el Rey para

fempre, e as polTuiíle fem contradição alguma : e ja em
tempo de dom João de caítro fora dito a el Rey muy-
tas vezes

,
que feria muyto feruiço íeu vender aquellas

terras ao Idalcão, ou a qualquer outro fenhor quelhas

quiíeíTe comprar, aíTy poía muyta defpcla que íe faria

fullentandoas contra o feu poder , afora a grande dilli-

culdade que niflb auia , como pollo muyro proueyto que

lhe viria daque!!a venda ,
pollo que ja encomendara ao

melmo dom João, que procurafie de as vender por preço

de coatro centos mil cruzado? , e dahy para cima o que

mais pudeíTe
,
porque como aquellas terras imporrauao

muyto a qualquer dos fenhores comarcãos , era ccufa

pofíiuel que vindo huns cos outros a ccmpctencia íobre a

compra delias , fubiílem a mais nlto preço
,
porem que na

venda tiueííe grande refpeito e coníidernção a qual dos

lenhores era mais feu feruiço venderemfe ; e porque eíla

derriminação dei Rey não fomente não tiuera efleito em
Tempo de dom João de calho, mas fobre as meímas ter-

ras íe aleuantarão as guerras co Idalcão (contra o qual

ordenara inteliigencias com el Rey de Narfinga feu ini-

migo) encomendou el Rey ao vifo Rey que o apertaííe Ll'e

maneyra que ou o dePtruifíe fe pudeíTe , ou o obrigaííe a

aceitar condições com mais proueito e menos perigo
,

mas que entendefTe fempre que aueria por mais feu fer-

uiço venderlhe bem as terras , íe as elle quifeííe auer por
compra

,
para o que lhas defendeíTe , e as tiucíTe fempre

bem feguras
,
porque a necefUdade que tinha delias , e a

pouca efperança de as auer por outra via fenão da com-
pra o moueíTe a fazella ; mas porque nas coufas de tão

longe nunca íe pode nem deue dar regimento inuiolnuel,

porque muytas vezes faó os íuccííos muyto diíferenrcs do
que fe imagina delles, não fez el Rey niílo mais que de-
clarar a dom Afonfo a fua tenção, e o fundamento delia

,

e comereo ao feu juizo o ultimo eífeito daquelle nego-

cio
,
que íe auia por rr.uyio importante. Em tempo do



ijz Qiiarta Parte da Chronica

gouernador dom João de caftro fora Luiz falcão' por
comilíao fua aífenrar pazes com el Rey de Cambaia , de
que alguns pontos das capitulações naõ ficarão bem de-
clarados , e Garcia de fá, fucedendo na gouernança , man-
dara António mendez de crafto por embaixador ao meí-
mo Rey de Cambaya fobre huma parede que mandaua
faz^antre a cidade e a fortaleza, donde naceo a ocafião

do tierradeyro cerco que pôs a Dio. Agora mandou el-

Rey a dom Afonío que tornalTe a ver as capitulações

das pazes , e parecendolhe que não cumpria a feu ferui-

ço aiTçntaremíe de todo aquellas coufas, fobre que erao
mouidas as duuidas , ou tudo o que foííe capitulado , pro-
curalfe de o emendar, e ordenallo como conuinha a ma-
yor fígurança da cidade, e milhor guarda e defeníaô da
fortaleza , íem parecer que quebraua o aíTento das pa-

zes : e porem fe vilTe que as capitulações erao contra feu

leruiço, e que não auia outro bom modo para íe pode-
rem declarar e emendar fenão tornando o negocio ao
e(lado,emque eftaua antes do aíiento das pazes, e el

Rey de Cambaya não quifeífe condições de paz honeftas

e íeguras , fe lhe tornaífe a continuar a guerra que antes

fe lhe fazia. Avia ja algum tempo que el Rey era infor-í

Hiado
, que de Baçaim deuia fazer muyto fundamento pa-

ra qualquer necelíidade ou fuceíío que fobreuiefie ha ín-

dia
,
por quanto tinha as terras tão fertiles e tão abun-

dantes que feguramente poderia fuftentar íeis mil ho-
mens

,
por onde el Rey aprouou o cuidado que Garcia

de fá lhe efcreuera que tinha tomado de fazer nella hu-

ma força tão forte
,
que íizeíTe perder o receyo que íe po-

deria ter dos inimigos
,
que tinha vizinhos e poderolos,

e ainda que pareceo a íua Alteza que eíla obra deuia de
.cllar ja muyto auante , legundo a prcfla que Garcia de
lá dizia que lhe daua , todauia por fer de tanta impor-
tância ao eftádo da índia , mandou e encomendou muy-
to a dom Afonío que procuraíTe por fortificar bem o que
achaífe principiado, e fe viíle que inuernar elle ahy não
perjudicaua a outras couías de mais fuftancia, o fizelTc
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algumas vezes para poder milhor continuar a obra, e

acudir has neceífidades de Dio
,
principalmente pois do

rendimento da fortaleza íe podiao pagar íoldo e man-
timentos a coairo mil homens

,
que femprc ahy poderia

ter juntos para o que cumpriíle a feu íeruiço. Depois que

os turcos fe íizerão fenhores de Baçorá
,
que he hum

lugar na boca do rio Eufrates , muyto perto de Ormuz,
fe acrecentou a el Rey o cuidado das coufas da índia ,

por íer eíte hum vizinho muyto para dar em que cuidar,

polia boa deípoíição que o lugar tem para eílarem nelle

galés e nauios de remo de toda a forte , e auer nelle ma-
deyras para íe fazerem , e ter muyto perto o íocorro do
Turco , fem lhe fer neceííario mandallo por fenhorios

alheyos ; e por eíla rezão e por outras muytas , coníi-

derando el Rey a importância deíle negocio , detriminou

de tomar nelle os pareceres dos homens
,
que polia expe-

riência das coufas da índia lhos poderião dar milhores,

e quis que foíTem por efcrito para que cada hum
,
ponde-

rando bem a matéria de feu vagar
,
pudeíTe mais por ex-

tenfo , e mais claramente dizer o que lhe pareceííe ; e os

homens de que tomou eftes pareceres aíTy prefentes , como
auíentes , forâo Martim Afonío de fouía , dom Eileuão

da gama , António da filueyra , o que foy capitão de Dio
no leu primeyro cerco , Ruy Lourenço de tauora , dom
Jerónimo de noronha , dom João mazcarenhas , dom Al-
uaro de caftro filho de dom João de caílro , Fernão ro-

drigues de caílellobranco
, Jorfe de lima , António cor-

reya , Fernão perez dandrade , Aleyxo de foufa , Franci-

Ico de fouía tauares ; e os pareceres de todos eftes ho-
imens mandou el Rey a Pêro dalcaçoua carneyro feu fe-

cretario que moftralfe ao viío Rey dom Afonfo , e o que ,

defpois de bem viftos todos , ouue el Rey por leu íeruiço

que elle fizeíTe nefta matéria de Baçorá foy o feguinte.

Que logo primeyro que tudo entendelfe com muyta di-

ligencia em fortificar a fortaleza de Ormuz
,
porque ain--

da que por cartas de dom Manoel de lima
,
que então era

capitão delia, tinha auiío que eítaua tão forte que fe po-
?an. IF. Mm dia
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dia bem defender, todauia trabalhafíe polia fazer máh
forte, e lhe acreícentaire as coufas que leuaua em hum
apontamento que lhe mandara dar fobre ifib , c deíTe or-

dem com que a gente da terra, e os efcrauos dos mora-
dores, e os dei Rey feruiíTem nella

, pois fe fazia para
€omum defenfaõ de todos

,
por onde parecia que fe-

riao bons de perfuadir a iíTo. Que defendefle com gra-

nes penas que nem de Ormuz , nem doutra qualquer par-

te da índia fe tiueíTe comercio cos turcos , nem de Bá-

cora ouuefle comunicação com eíles lugares
,
porque ain-

da que deíla defeía pudeíTe vir alguma quebra ao ren-

dimento da alfandega de Ormuz , como alguns aponta-

rão nos feus pareceres , todauia não era couía a que fe

deuia ter tanto reípeito , como ao crecimento que os ini-

migos podião ter defte comercio com elles. E por fe

dar aos lugares daquelle eftreyto mais esforço e animo
e íe tolherem aos turcos de Baçorá os mantimentos que
traziâo das ilhas de Gizara , ou fe fazer que os não trou-

xeiTem tão feguramente , mandou lua Alteza ao vifo Rey
que ordenaíTe até quinze nauios de remo , de fuílas para

baixo
, que andalfem no eftreyto d^Ormuz , dos quais el-

Je íizeífe capitão quem milhor lhe pareceífe ; porem fe

TÍueíTe informação que os turcos traziâo mayor armada,
acrecentafie a fua de maneyra

,
que pudeíTe pelejar com el-

Jps fendo neceífario. E para- mayor íegurança defte pe-

rigo mandou ao vifo Rey que procurafie por conler-

uar a amizade co Xeque Ifníael , o que parece que feria

faci.1
,
polias guerras que trazia co turco ;e para lhe mo-

flrar mais claramente que folgaria S. A. de ter amizade

com elie, lhe fizeíie logo em chegando a íaber a íua vinda ,

,€om palauras de boa amizade , e defpois de lhe lembrar ca-

manho inconueniente e perjuizo era para o íeu eftado ter

os turcos -tão perto, e deixallos fazer fortes em Baço-

íá , lhe oftereceíTe fauor e ajuda para os lançar daly fo-

ra , e lhe deíTe a entender quanto feruiria, para iíío auer

cííeito , mandar ellc fazer huma fortaleza na ilha de Mur-
2i j

que.eílá^na entrada do rio Eufrates antes que cheguem
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a Baçorá , que feria total deílruiçao dos turcos , e fegu-

ranca de todos os Jugares que tinha na coíla do eftreytoi

Alem deíla intelligencia co Xeque límael mandou el Re/
ao viío Rey (o que também lhe veyo apontando em alguns

dos pareceres que lhe derão fobre eíia matéria) que tra-

balhaffe por perfuadir ao Rey das ilhas de Gizara (cu-

jos moradores faõ gente beiicoía) que fe nao fíaíTe dos

turcos , antes fe temeíTe delles , e lhes não deixaíTe tirar

mantimentos de fuás terras , nem os ajudaííe em feu pró-

prio dano , com as mais rezões que o podiao induzir a

ódio dos turcos, e a querer amizade cos noíTos ; porem
que lhe encomendaua muyto o reíguardo e cautella com
que auia de uíar deites meyos , conforme ao que o tem-

po lá lhe infinaíTe , e o proueito ou dano que de cada hum
delles podia reíultar; masque lhe mandaua que ainda

que ouueflb pareceres na índia , que elle com todo o po-*

der delia deuia de ir lançar os turcos de Baçorá e deílruil-

]a (o que também deuia de ter vifto em alguns dos que

lhe mandara moílrar) o não fízeíTe
,
porque em ninhum

tempo , nem por ocafiao alguma que íe oííereceíTe pode-

ria nunca íer feruiço íeu , o que tinha a cargo a gouer-

nança da índia fairfe tão longe dos limites delia.

CAPITULO LXXII.

£/ Key nomêa ao vifo Rey dom Ajfonjo os homens com que

fe hade aconfelbar na Índia : apontalhe muytas coujas

que lhe manda que la defenda,

INdaque Sua Alteza tinha do vifo Rey a confiança que
era rezao que tiueíTe da pcííoa, que efcolhera para hum

tamanho cargo , e delle por iíTo entendeíTe, que folgaria

de comunicar os negócios da índia com quem nelles pu-
deíTe ter voto

, porque faò todos de tanto peio que o mais
leue requere muyta confideração, Com tudo ouue por feu

leruiço apontarlhe as peílbas, com quem auia de comuni-
car as coufa5 de guerra , da paz, da fazenda, e quaisquer

Mm a outras
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outras que ocorrefiem , e tomar nellas feus confelhos J
os quais fotâo o Bifpo de Goa , onde ainda então não
auia Arcebiípo , os veadores da fazenda

, que polia au-
toridad^e de feus cargos , e polia çalidade de fuás pefloas
merecião entrar neíle numero , dom Fernando íeu filho ,

Manoel de foufa de íepulueda , d-om Aluaro de noro-
nha , Manoel de mendoça

, João de mendoça feu ir-

mão , Fernão de íouía de tauora , Martim correa da íil-

ua , dom Aluaro de raide, dom Franciíco de lima, dont
Manoel de lima , dom Pedro da filua , dom Diogo de no-
ronlia , dom Antão de noronha , Vafco da cunha , Dio-
go aluarez telez , e João de magaihães , e encomendou
mnyto el Rey a dom Aifonfo que lhes raoftraíTe goílo e
agardecimento quando lhe deíTem liuremente feus pare-
ceres , não íómente no que lhes perguntaíTe , mas tam-
tem quando elles de íy o aduertiíTem do que lhe pare-.

ceíTe neceíTarjo , como quem bem entendia que não ha
coufa mais dina de agardecimento que o bom coníelho ,

Jiem mais ncceíTaria a quem tem a cargo qualquer go-
ucrno

, porque efte he luz para o cego , meftre para o
ignorante, guia para o deíencam.inhado ; mas como eftas

faltas íaõ mal conhecidas de quem as tem , iíto faz muy-
las vezes não íómente não fer agardecido , mas íer mal
recebido e auorrecido o bom coníelho, donde nacem os
inayores e mais perjudiciais erros da vida. E! Rey , por-
que tinha informação dos exceííiuos gaílos que fe fazião
na índia em fedas , e veílidos cuílofos , mandou ao vifo

Rey que fizeíTe lá apregoar e cumprir inteiramente a or-
denação das ícdas da maneyra que nefle reyno fe fazia»

Sabendo também el Rey que na índia fe começauão a
cuílumar mulas , coufa não íómente alheya e indecen-
tiíTima ao inílituio da vida militar , mas que daua de íi

muyto máo exemplo , e era em grande perjuizo do feu

feruiço , mandou ao V. R. que o defendeíTe com graues
penas, e as executaíTe rigorofamente. Dos chriílãos nouos,
que os annos atrás erão paíTados ha índia, íe tinha en-

tendido que tinhão feito nella muyto dano , e parecia

que
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que cada vez o farlao mayor, pollo que ouue cl Rey
por bem mandar que os não confenriíTem ir Já , nem le

Jhes deíTe embarcação , e que o vifo Rey deílc ordem
como os principais delies que lá eíliueíTem , e de quem
a índia recebeííe mayor perjuizo , foíTem embarcados para

oreyno: e porque Garcia dela tinha mandado aíTentar

em loldo e mantimento quantos hiáo do reyno, com de-

claração que dahy a certo tempo o venceflem , e antes

não, parecendolhe que cumpria aíTy ao feruiço dei Rey ,

defendeo elle ao vilo Rey dom AíFonfo , e aos que íuce-

deíTem defpois delle , aflentarem em íoldo ninhum dos
que lá hião defta nação , fenao íobreuindo neceíliJade

de íe íeruir delies
,
porque íempre fora íua tenção que

lómente neíle tempo venceílem íoldo , e ouueííem man-
timento. Mandou el Rey paíTar huma prouifao

,
que ni-

nhum nauio feu, nem de feus vaíTallos, foíTe com fazenda

tratar a Cambaya
,
por fer informado que cumpria aíTy

inuito a feu feruiço, porque polia muyta neceííidade que
aquelle reyno tem das fazendas que os noífos nauios lhe

Jeuauão as viriao de lá buícar a Dio, Baçaim , e Chaul ,

onde trarião as fuás , com que crecerião as rendas das

alfandegas daquelles lugares; e lendo caio que fucedeíTe

guerra, milhor feria acharemfe os mouros com fuás fa-

zendas nos portos das fortalezas dei Rey , que os Portu-
guefes com as fiias nas terras dei Rey de Cambaya. Eíla

prouifao mandou lua Alteza ao vifo Rey ,
que defpois

de fer pubricada em Goa , Dio , Chaul, e Baçaim , a fizeíTe

goardar inreyramente. Soube el Rey que de Çofalla para
Moçambique auia hum rio chamado Cuama , em que fe

fazia muyto refgate , de que íe lhe não pagaua coufa
alguma , fendolhe tão cuílofa a fuílentaçSo daquella ter-

ra , pollo que defendeo fazerfe aquelle refgate , pollo
perjuizo que fazia a Çofalla. A cada hum dos oííieiais

mandou dar regimento nouo para por elle feruir feu car-

go , em que lhes defendeo algumas coufas de que an-

tes ufauão nelles. Nos liuros da matricola da índia fe

acharão em aberco os títulos de vinte e dous mil ho-
mens ,
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inens , de que recebiao foldo os quinze mil , porque dos
outros fe não fabia. Os ordenados, que el Rey manda
pagar na índia a capitães, feitores , e outros officiais , fa-

zem foma de cem mil cruzados , e nos efpritais de al-

gumas fortalezas , nos almazens , mantimentos , ribey-.

rã
,
gente do mar , armadas e outros gaftos deita cali-.

de , fe gaílaõ cada anno mais de duzentos mil , atóra as

obras extraordinárias , e eímolas que S. Alteza lá man-
da fazer ; e ainda que o rendimento de Ormuz , Baçaim ,

Dio , e Goa íeja grande , com tudo íucede has vezes
auer grandes quebras nelle , fem por ifib auer diminui-
ção no gaílo ordinário , donde nace naô poder fer a

gente bem paga , e muytas vezes por falta de dinheyro
íe dar máo auiamento ha carga das náos que vaô do
reyno , poUo qual aíTy como nas couías do íeruiço de
Deos , e augmentaçao da íua fanta Fé , mandou íempre el

Rey que íe cutnpriíTe tudo com muyta largueza , afly enco-
mendou fempre muyto que na defpefa de íua fazenda

fe encurtaíTe a que pareceíle deíneceíTiria. E porque na
tanadaria mor de Baçaim , e nos officios tocantes a ella

,

era informado que íe fazia grande deípeía com opreíTaô

das partes, mandou ao viío Rey que íe extinguiíle de todo
aqucUe ofíicio , nem elle o proueííe mais , e das cinco

tanadarias pequenas fe podiao efcufar as três. Também
foy el Rey informado que em Goa aula certos engenhos
de poluora

, que com quinze ou dezaíTeis cauallos nao la-

urauaô por dia mais que féis até íete quintais, que era

muyto pouco para a grande defpefa que faziao , man-
-dou íua Alteza ao vifo Rey que fe informaííe diílo , e

deíTe ordem com que ou íe encurtaíTe na defpefa , ou
fe acrecentaíTe na poluora. E por quanto por algumas
peíToas foy apontado a el Rey que por eftar o pefo da
pimenta

,
que fe compra para a carga das náos , em Co-

chim de cima , onde he a pouoaçao dos gentios ,
que

eílá huma legoa donde as náos carregaô , fe feguem
muytos roubos , e grande defauiamcnto para a carga , o
que tudo ceíTaria íe o peio íe puíeíTc no cabo da pouo-
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açao , onde as náos chegao , e podem lomarcarga , lem fe

pagarem alguns direitos ,
que por rezao d'eílar o pefo

onde entaô cítaua íe pagauaô a el Rey de Cochim , man-
dou ao viío Rey que procuraíle por fazer eíla mudança
do peio , de modo que foííe íem efcandalo nem deígoílo

dei Rey de Cochim , antes com elle íer contente de íe

ella fazer para o lugar, que para tudo era mais acomo-
dado. Sendo também el Rey informado poUo licenceado

Manoel mergulhão, veador da fazenda dos contos da

-índia , e por outras peííoas praticas e experimentadas ,

-de quão perjudicial era á fua fazenda a dilação que os

feitores , tiíoureyros, recebedores , e outros olHciais deita

calidade procurauaô no dar de fuás contas, pidindo para

Yerificaçaó dos defcontos
,
quedauao, termos defneceí»

larlos , mandou que tanto que os papeis das contas en-

traíTem nos contos , o contador, a que tocaííe tomar qual-

quer conta , a recenceaíTe , e pollo recenccamento delia

viíTe o que nella fe ficaua dcuendo , e alegandolhe o
oííicial que deíTe á conta tais defcontos , que prouandoos
fe IhQ deueílem leuar em conta , lha tomaíle , e pollo

que ficaua deuendo defpois de prouados os defcontos

íizeíTe logo execução , e para os prouar lhe tomaíTe

fiança abonada , e fegura , e lhe limitafie o tempo que
parécefie bnílanre para iíTo ; e porque muytos dos offi-

ciais nas defpefas
,
que fe lhe não leuaiião em conta , fe

eícufauão cos capitães das fortalezas
,
que lhes manda-

uâo fazer pollo dominio que tinhao fobre elles , por
feruirem nellas de veadores da fazenda por prouifoeS

dos gouernadores , mandou el Rey que ninhum capitão
da fortaleza pudeíle feruir de veador de íua fazenda nel-

la , e defendeo ao vifo Rey dom AíFonío , e aos que ao
diante lhe fucedelfem, darem tais licenças , nem paliarem
tais prouifóes.

C A-
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CAPITULO LXXIII.

Algumas coufas qu-e el Rey encomenda ao 'vifo lley dom
Âjfonfo acerca do B ifpo de Goa , e em fauor dos Chri"

Jlâos de Jafanapatão , de Ceilão , do cabo de Comorim
,

de Cranga7wr , e de Choromandel , e o que ordena acerca,

dos mouros Miale , e Coge cernefadim ^ e o que manda
dizer a Garcia defã,

COmo a principal rezão porque el Rey eftimaua tan-

to , e fazia tanto caio do eílado da índia , íuílentado
com ranto cuílo , não fomente de fua fazenda , mas de^
fangue e vidas de feus vaííallos , era o exalçamento da
noíía fanla Fé católica , a ampliação do cuho diuino ,

e o lume da fagrada religião chriítam
,

que por aly íe co-

municaua a tantas e tão remotas nações de bárbaros in-

fiéis , mouido agora de feu zello faniilFimo da faluação

daquellas almas , encomendou muyto particularmente
ap vifo Rey

, que ajudaíTe e fauoreceíTc em tudo o que
pudeíTe á conuerfaô dos infiéis , e á conferuação dos con-
uèrtidos ; e porque o Bifpo de Goa fe lhe tinha man-
dado queixar que alguns dos gouernadores paílados lhe

perturbauão a fua jurisdição , antremctendoíTé nella em
algumas couías , como íe foíTe puramente temporal , c

pertencefle a elles , mandou , e encarregou muyto ao vi-

fo Rey que em todas as coufas
,
que íucedeííem , pro-

curaíle de guardar as liberdades
,

priuilegios , e imuni-

dades eclefiaílicas , nem ufurpaíle , ou fe antremeteííe no
que foíTe da Jurisdição do Bifpo , e ordenaíTe effeituarfe

]ium cárcere feparado para os clérigos , em que elle ja

mandara proueros annos paliados
,
porque não era rezao

nem bom exemplo eílarem prefos nas cadeas feculares
,

como era informado que então fe fazia ; e quando aly

ouueíTe couías em que pareceíTe ao vifo Rey que o
Bilpo deuia de prouer , lho lembraífe co deuido rcípeito.

Junto da ilha de Ceilão eftão as ilhas de Jafanapatão po-

uoadas de gentios , que naquelle tempo erão fugeitos a

hum
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hum eílrangeyro , que tiranicamenre íe fizera íenhor dei-

las , o qual , alem d'outros males que fazia , uíaua de

cruéis tormentos nos naturais da terra que le tornauTio

Chriílãos , e chegou a tanto a fua diabólica fúria que

de huma vez mandou matar quinhentos juntos
,
porque

não quiíerão por feu mandado defiítir da noíía fanta fé

calholica que tinhâo aceitado , com que pôs nos fracos

tamanho terror e eípanto
,
que impidio muyto a con-

uerfao daquella gente que hia muyto por diante; poilo

qual mandou fua Alteza ao viío Rey que achando dií-

poíiçao para lhe poder fazer guerra
,
pois a cauía era

tao juíla c obrigatória , lha fizefie logo , e trabalhaííe

por meter aqueilas ilhas debaixo do feu fenhorio
,
para

que íicalfc aos gentios a conuerfao liure e íegura. Pro-

curou el Rey íempre a amizade dei Rey de Ceilão
,
poc

fer informado por peíToas ecleíiafticas e leculares, que aíTy

nelle , como nos feus vaflallos auia muyta difpoíiçao para

receberem o fagrado bautifmo ,- e para effeiíuar efca tao

fanta obra fez todas as diligencias neceílarias , como
fica dito , nos annos em que lá mandou os religiofos

para a conuerfao daquelle reyno , de que fe teue grande

efperança , por o mefmo Rey dar cntao muyto fauor ha
Chriílandade, porem mudandofTo deípois deíle bom pro-

pofito começou de auexar grandemente os que fe con-.

uertiao , e ainda que o elle íempre negou, e fe mandou
defculpar com el Rey difto que fe dizia delle , todduia

como fua Alteza nao deixou de ficar com alguma ío-

fpeita defta fua mudança , mandou ao viío Rey que íe

informaUtí bem do que nifto paíTaua , e fabida a verda-

de lhe eícreueíle para prouer nilTo como fofíe mais feu

ferulço , e que por entre tanto tiueíTe muyto cuidado dos
Cbrilirios daquelle reyno , emparandoos e fauorecendoos
de maneyra

,
que por cauía da fua conuerfao nao rece-

beíTem auexaçaô ou máo tratamento algum; e quanto a

huma fortaleza , de que tinha alguns pareceres que de-

uia mandar fazer naquelle reyno , em huma ponta bem
forte que nelle auia , lá fe informaíTc diflo , eparaoanno

Part.ir. Nn ie-
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feguiiite lhe cfcreiíefse feu parecer, e o das peíloas com que
o communicaíTe , eentaó lhe refponderia o que auia niíío

por feu fcruiço. Os Chriílãos do cabo de Comorim
, que

erao muytos , e por conferuarem a fé rinhao renunciado a

companhia dos íeus naturais , antre quem viuia5 , c com
quem fe criarão , eftauaõ com neceííidade do fauor e am-
paro dos gouernadores , e para iíTo íinhao íempre hum ho-

mem que procuraíle por eiles , o quai entaô era hum Ruy
gonçaluez

,
poUo muyío credito e autoridade que tinha co

gouernador Garcia de íá ; mas porque elRey tinha delle

varias informações, mandou ao viíoRey que íe informaíTe

na verdade por peííoas femfoípeita, e aciíandoo lem cul-

pa lhe encarregaíTe muyto o cuidado que tinha dos Chri-

ílãos do cabo de Comorim , mas fe achaíie nelle culpas que

mereceíTem caíligo , e que era elle lá perjudicial ao íeu fer-

uiço , o embarcaíTe prefo para oreyno, e defle aquelle

feu cargo a hum homem de boa vida, zellofo do ferui-

ço de Deos , e o fauoreceíle em tudo o que lhe reque-

refsc para aquclles Chriftáos , com que eiles eítiuefsem

contentes , e a conueríaô fofse por diante. Fora el Rey
informado

,
que joao pereyra , capitão de Cranganor , naa

confentia aos Chriílãos da terra terem tratos para ganha-

rem íua vida , e elle pollos feus criados roandaua atra-

uefsar todas as couías , e queria íó tratar nellas ,
que era

caufa de fe irem daly muytos Chriílãos , e deípouoarem

a terra; porem tendo defpois informação de lerem eílas

culpas mais leues do que lhe tinhaõ dito , ouue por bem
que o vifo Rey amoeílafse a Joao pereyra , e lhe enco-

mendafse o bom tratamento dos íeus fubditos , e prin-

cipalmente dos Chriílãos , e os fauoreceíse em tudo o que

foíse rezao e juíliça. Eíla mefma amoeílaçao mandou cl

Rey fazer aos capitães de Choromandel, que conílrangiaõ

aos Chriílãos a pagar os direytos da pefcaria do aljôfar ,

que ja naô faziao auia alguns annos
,
por íe naõ achar

ja aly como dantes , o que mandou ao viío Rey que lhes

eílranhafsc muyto , c prouefse de maneyra que os Chri-

ílãos daquellas partes e de todas as outras fofsem bem
tra-
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tratados com fauor ejuftiça. Atrás íica dito que no anno

de 1543 , fendo gouernador Martim AfFonfo de fouía ,

dom Garcia de caftro capitão de Goa, eílando elle aufenre,

a inílancia do Acedecaõ mandara huma fuíla a Cambaya
em bufca de Jiuni mouro chamado Meale irmaõ do Idal-

caô
, que andaua fugido delle por dizer que lhe perten-

cia a direyta erança daquelle eftado ,
por fer mais velho ;

c vindo a Goa foy recebido do capitão dom Garcia com
muyta honra e agafalhado , como conuinha a fua pef-

foa
i e vindo deípois o gouernador a Goa , lhe fez tam-

bém muytas honras e cortefias ; mas vindoíse elíe deí-

pois a pôr em direyto com íeu irmão íobre a erança da-

quelle eílado , de que foy juiz o gouernador cos letrados

e fidalgos que entaô auia em Goa , e fendo dada a fentença

contr'eIle pollo Idalcaõ íeu irmaô , o mandou o gouerna-

dor pôr a bom recado : eíle mouro agora
,
quando foy por

viío Rey dom AíFonfo , eílaua ainda antre os noílos , e íua

Alteza mandou ao viío Rey que fe lhe defsem cada anno
dous mil cruzados para fua íuílentaçao , e lhe enco-

mendou muyto a boa goarda e feguranqa de fua pefsoa.

Quando el Rey mandou por gouernador ha Índia dom
João de caftro, lhe encomendou que fauoreceíTe e moftraf-

fe boa vontade ao mouro Coge cemeçadim, de que tinha

recebidos alguns feruiços, ( que he o de que íica dito atrás

que era tifoureyro doAcedccao, e entregara a Martim
Aííonfo de íoufa , fendo gouernador, grande cantidade de

dinheyro) e lhe óeíle licença para tratar liuremente com
fuás náos por onde quifeíTe, não fendo em mercadorias de-

feíasj e íendo ei Rey informado que defta liberdade nacião

alguns inconuenientes a feu feruiço , porque fe afirmaua
que em poucos annos tinha ganhado tanto dinheyro , co-

mo era o com que o tinha feruido em tempo de Martim
Aííonfo, mandou agora ao vifo Rey que viíle bem eíle ne-

gocio , e íabida a verdade delle atalhaíTe ao dano dé fua fa-

zenda fem efcandalo do mouro , antes procuraíle de o tirar

da defconfiança em que eílaua , íegurandoo da boa vontr.de

que tinha para as fuás coufas , e íoubeíTe delle os capitães

ISÍn 2 em
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em que moílraua pejo , e dizia que lhe erao forpeltos , e
fizeíTe nJlTo o que lhe pareceíle rezão e juíliça. A Garcia
de íá

,
que então gouernaua a índia , mandou dizer que

a entregJÍTe a dom AíFonío de noronha
, que iá mandaua

por vifo Rey , e querendofie vir para o reyno defcançar
de íeus trabalhos , lhe fazia mercê de todas as liberda-
des e honras que coílumaua fazer aos gouernadores

, que
fe vinhão para o reyno acabado o tempo da fua gouer-
nança;e da capitania de Ormuz, que lhe pidira para cada
hum de feus genros , lhe fazia também mercê para qual
deiies nomeaíle nella na vagante dos prouidos.

CAPITULO LXXIIII.

Fartem cinco nãos para a Índia , eyn que vay o vifo Rey dom
AJfonJb de noronha , e o que lhefucedu antes de partirem

\

el Rey defpois de partida ejla armada , manda logo Simão
pcrez dandrade num galeão , e Luis garçez por terra ha
índia,

A Armada que efte anno fe fez para a índia foy de cin-

co náos fomente , o galeão São João que el Rey
mandara vender a mercadores , em que hia o mefmo vifo

Rey, a náo S. Pedro, em que hia por capitão dom Aluaro
de taide filho do conde almirãte dom Vafco da gama , a
náo Santa Cruz, capitão dom Jorfe de menefes, a náo Frol
de la mar , capitão dom Diogo de noronha, o galeão Bif-

cainho , capitão Lopo de íoufa ; a qual armada fazendoíTe
ha vella no porto de Lisboa no fim de Março , o galeão
do viío Rey começou a pender tanto, que logo fez muyta
duuida de poder íofrer as vellas em mares grandes

, pois
dentro ainda no rio , e co traquete íómente fazia tamanho
pendor; e poíla a coufa em coníulta de pilotos e meílres

,

parante -p conde da Caílanheyra veador da fazenda , e o
mefmo viío Rey , e Fernão perez dandrade prouedor do
ídmazem

, pareceo que o pendor vinha da muyta carga e
pouco laftro, poiio que aiiuiando do íobejo, e acrecen-

tan-
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fando no que faltaua , iria o galeão mais direyto , e tanto

mais cada vez, quanto mais foíTe gaitando dos mantimen-
tos, de que Jogo a outro dia fe fez experiência , com fe

lhe tirar parte da carga que leuaua íobre cuberta , mas
nem ainda com efte beneficio pareceo que poderia naue-

gar feguramente ; mas porque o patrão e pilotos e meftres

dauáo efperança que lá no mar tanto fe iria milhorando ,

quanto mais foíle aliuiando da carga , detriminou o vifo

Rey de íe partir nelle ; com tudo lhe mandou el Pvcy, que
i'e o galeão até a ilha da madeyra fizeífe tal pendor que íe

pudeíTe recear nelle algum pçrigo, ahy o concertalTe de to-

do o ncceíTítrio, ou íe mudafíe para a não S. Pedro, em que
hia dom Aluaro de taide com íós dom Fernando íeu filho,

dom Antão feu fubrinho , e Simão ferreyra leu fecretario

por rezão do feu ca^rgo , e que dom Aluaro íe paílaffe

ao galeão para ir por capitão nelle depois de concertado,
e querendo elle antes ficar na íua não por paílageiro , en-
comendaíTe a capitania do galeão a Simão ferreyra. Sendo
iílo aíly ordenado, fe meteo o tempo no mar onde curfou
até quinze dias d'Abril, em que tornandoíle ha terra , in-

da que o não ouuerão por feguro , com tudo pollo deíeio

que tinhão de íe partirem , le íizerão ha vella , e antes de
íairem polia barra tornou o vento contrario

,
que os fez

tornar a furgir defronte de íanta Caterina , no qual peque-
no efpaço íe vio claramente quão arrifcado hia o vifo Rey
naquelle galeão indo daquella maneyra, e daly fe vierão
as nãos pôr defronte de Belém , a elperar por tempo. El
Rey auendo que não era rezão coníintir que fe auenturaííe
peílba alguma a perigo certo, e muyto menos a do viío
Rey , majidou que elle fe paíTaíTe Jogo ha náo São Pedro,
e no galeão , deípois de íe lhe fazer o concerto neceíTario,
fe partifíe dom Aluaro, porque com.o era muyto veleyro

,

poderia ir alcançando as náos que partifíem diante. O tem-
po do mar períeuerou tanto , que parecendo a alguns im-
pofliuel poderem as náos aquelle anno pafiar ha índia

,

aconfelhauão a el Rey que as mandafie defarmar para par-
tirem em Setembro

;
porem Simão gucdez fidalgo velho,
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c outros com elle bem práticos na viagem da Tndia afirma*

rao que por fóra podião paíTar , fe lhe curfaíTem bons tem-
pos , nas quais duuidas fe paflarao os quinze dias quefica-

uao de Abril , íem nelles auer luima maré em que pudefle

lair as náos , até que aos três de Mayo , dia de íanta Cruz ,

polia menham veyo o tempo de maneyra
, que as náos fe

fizerão ha vella , e ainda íanta Cruz e outra náo leuarao as

ancoras com tanto vagar, que naquella maré não puderáo
íair de todo fóra , e na outra fe forao leu caminho no al-

canço das outras duas que ja hiao diante , e o galeão que fe

ficou concertando, por mais prefla e diligencia que niíTo fe

pós , não pôde partir mais cedo que aos 27 de Mayo; e

porque fegundo as náos partirão tarde fe podia duuidar íe

paílarião aquelle anno ha índia, ou fe inuernarião em Mo-
çambique , detriminou el Rey mandar hum nauio efqui-

pado, em que mandaíTe recado a Garcia de fá da tardança

das náos , de quantas hião , e de quem mandaua nellas por

viío Rey para lhe fuceder na gouernança ; e aos vinte e

cinco de Mayo encarregou diílo a Simão perez dandrade,

filho de Fernão perez dandrade , fidalgo mancebo, mas
bem pratico naquella nauegaçaô, e lhe encomendou muy-
to que trabalhaíTc por paliar: e por elle eícreueo a Gar-

cia de fá
,
que fuccdendo por algum modo nao paíTar a ar-

mada , mandaíTe de lá duas ou três náos das que tinhaô al-

guns homens, que lhe pidiao licença para fe virem nellas ,

carregadas por fcu frete , no qual trabalhaíTe por íe con-

formar com a prouifao que fobre iílo tinha mandada a dom
João decaílro, e íe proueílé de pimenta feca e boa para

a carga do anno feguinte ; e porque Simão perez auia de

ficar iá íeruindo , mandaíTe ao que rornaíTe por capitão

neíle nauio em que elle hia , que íizeíTe a viagem por Mo-
çambique , e foubeíTe nouas da armada fe ainda ahy eíti-

ueíle , ou quando paliara , e por elle meímo lhe efcreueíTe

particulares nouas do eílado da índia , e de todas as cou-

las delia. Partio Slmao perez nelle nauio, em que leuou

fetenta pcíToas, na entrada de Junho ; e nao contente ainda

3. A. com eíla diligencia
,
porque íabia tamanho cuidad,o

auia
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aula de dar a todo o eílado da índia nao ver lá aquclle an-

no náos do reyno , e nao faber a rezaò de naó irem , detri-

minou de lhe mandar outro auiío por terra ,
quica duui-

dando também de poder paííar Simaó perez , e defpois de

elle partido mandou chamar Luis garçez , de quem tinha

ja experiência em couías deíla calidade , e lhe diíle que

importaua a feu íeruiço ir elie ha índia por terra com
certos auifos ao gouernador,, em que coníiaua íer delle

muyto bem feruido; e lhe encomendou que trabalhaíTe por

fazer eíle caminho com a mor diíTimulaçao e deligencia

que foíle poíliuel , e diíTeíTe por palaura a Garcia de fá

quantas náos partirão aquelle anno do reyno , o tempo
em que partirão, e a rezaô porque partirão taô tarde, e

quem hia para lhe fuceder na gouernança , e como auia

por íeu feruiço que mandaíTe a carga da efpeciaria cm ná-

os feitas na índia
,
quando as que hiao do reyno nao paí-

faíTem lá aquelle anno , e tudo o mais conforme ao que lhe

eícreuera por Simão perez ; e alem diílo lhe encomendou
muyto que trabalhaíle de fazer o caminho por Baçorá, inda

que por ahy lhe ficaííe mais cumprido , e viíTe bem o íitio-

do lugar , e a fortaleza que tinha por informação que os

turcos ahy ordenauao , e o trato e comunicação que tinhao

cos naturais da terra , e tudo o mais que lhe pareceíTe de

importância; porem que lhe encomendaua muyto o rei-

guardo de fua peíToa , e de tudo o que viíTe informaíTe o
gouernador para prouer niílb como cumpria ha fegurança

daquelle eílado, e a íeu feruiço.

C A-
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CAPITULO LXXV.

o goiíernaãor parte com boa armada para Cochhn , e o que
faz de caminho. Chega ha ilha de Bardelia , e o que paj^a
com el Rey de Tanor ; chegalhe recado do vijo Rey dom
Affonfo de noronha fer chegado de iiouo. O uijo B.ey chega
a Cochim , e o que pafja co gouernador. Dajfe conta do que
as cinco nãos dejle anno pajjdõ na viagem , e do que o vi"

fo Rey paffa em Ceilão com el Rey»

A OS vinte dias de Setembro deíle mefmo anno che-
gou a Goa o nauio do rrato delvíelinde, que diíTe

que o derradeiro dia d'Agoílo, em que partira de JVloç^m-
bique , nao erao ainda ahy chegadas náos do reyno , e deu
por nouas que a náo Burgaleía , em que o anno d' antes vi-

nha João figueyra de bairros , era perdida, e íe afirmaua
que nas ilhas do Cômoro

,
por íe acharem difib muyto

certos finais ; com que o gouernador paífado o mez de
Setembro , vendo que naonuia nouas de náos do reyno , e

que íe paílaíTem aquelle anno ha índia ja por rezaõ nao
podiaõ tomar Goa 5 íenao Cochim

,
pôs em ordem a fua

ida para lá ; e meado Oitubro fe partio de Goa nas galés e

mais nauios de remo, que paíiauaõ de oitenta vellas , em
que leuaua mil hom.ens , com detriminaçaõ de ir fazendo
guerra a toda a cofia

,
para meter medo aos que eílauao

em Cochim ; e chegando a Tiracolle
,
que he o primeyro

lugar do reyno de Calecut, fahio em terra com toda a

gente , em que auia muytos eípingardeyros , a que nao
coníentio mcterfe polia terra dentro, mas a tudo o que
cílaua ha borda d' agoa junto do lugar

,
que era grande e

fermofo , foy poílo o fogo , em que arderão muytas cafas

cheyas de mercadorias que os mouros linhao para feus

tratos 5 e acudindo com tudo muyta gente a defendellas,

íe nao atreueo a chegar com medo das noíTas efpingardas ,

e foraó também queimadas muytas náos e zambucos ,
que

eílauao concertados para fe deitarem ao mar ; e fendo tudo

fciço ,em muyto brcue tempo, íe recolheo o gouernador
aos
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iaos nauios, fem mais dano que de três mortos que fe def-

mandaráo a roubar , e daqui íe foy a outro lugar mais adi-

ante cliamado Coulete , onde também forão queim.adas

muitas náos, paráos, e furtas, que eftauaô para andar d' ar-

mada na coita , nao íem grande refiílencia de muytos dos

inimigos, que acudirão com muytas efpingardas, e frechas,

em que dos noflos foraò mortos treze, e feridos muytos ,

que por moílrarem Teu esforço fe quiíerao deímandar , e

fahir da ordem , e naô ouíando com tudo os mouros de fe

chegar muyto , íe recolhco o gouernador , e foy continu-

ando íeu caminho, deílruindo quanto achaua ao longo do
mar até chegar íobre o rio de Panane , onde era inform.a-

do que eílauaõ muytas náos para irem para fora , e muytas
fazendas em terra para fe carregarem nellas, e entrando pol-

Jo rio com as embarcações miúdas fomente, queimou o lu-

gar com todas as fazendas que auia nelle, de que muytas
crad de muyto preço, e rodas as náos que achou no rio , a

que nao deixou de acudir muyta gente, que fazendoííc

forte cm huma cafa de pedra de hum pagode, que eítaua

junto do iugar, que era bem defenfauel , os noííos o come-
terão, e apefar da dura reíiílencia dos inimigos os entra-

rão, e derao a morte a todos, e queimarão quanto acharão

diante, fem perdoarem nem ainda has aruores, de que
derrubarão grande canridade , o que todauia cuflou fete

Portuguefes mortos , e m.uytos feridos , dos quais hum
foy dom António de noronha , que foy o primeyro que
entrou a porta do pagode. Recolhido o gouernador , e ca-

minhando íempre ao longo da coíla, nao parou até a bar-

ra de Cochim , onde mandou entrar os nauios miúdos to-

dos diante , e que, fem fe deterem na fortaleza , foíTem i

vella pollo rio acima até furgirem fobre a ilha deSardella,

deíparando toda a artilharia com pilouros , e elle com as

galés fe foy logo nas fuás coftas
,
que furgindo também

íobre a ilha , e fazendo com a artilharia groíla grandiífima

deítruiçao em muytos palmares e outras aruores , pôs na

gente da ilha tamanho medo
, que aíly por ido , como por

morrerem muytos ha fome , fe vinhaó meter polia agoa ,

Fan, IF» Oo jpe-
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pedindo aos nofíos que os tomaíTe por catiuos ; porem 6
gouernador mandou

,
que nem os recolheíTcm , nem lhe fi-

zeficm mal , e recebeo Manoe! de íouía , e todos os que
com elle eftauaô, com muytas honras, pollos grandes
trabalhos que tinhaõ leuado , e leruiços que tinhaõ feito

aquelle inuerno. O Rey de Tanor vendo fobre íy hum po-
der tamanho , de que eílaua cercado por todas as partes ,

logo ao outro dia defpois de ler chegado o gouernador
lhe mandou dar os parabéns da vinda , de que tinha muy-
to goílo

,
porque com elle cfperaua fazer todo o concerto

e paz que foíie rezao
;
que lhe mandaíle dizer fe vinha co-

mo amigo, fe como inimigo; a que o gouernador, polia in-

formação que ja tinha de Manoel de foufa do eílado em
que aly as coufas cílauaõ, refpondeo, que lhe peíaua muy-
to de o achar aly , porque por amor delle

,
polia am.izade

que com elle tinha ,e pollo elle fazer CriílaÓ , deixara ja

de ler feito o que trazia detriminado, que era defembarcar
logo em terra, e meter ha efpada quantos aly eftauaõ, íem
perdoar a ninhum a vida , e por eíta mefma rezaó era tam-
bém contente de confirmar o concerto na forma que Ma-
noel de foufa o trataua com elle ; fobre o que ouue tantos

recados de parte aparte, e fe paííarao tantos dias fem re-

foluçao alguma, que entendendo o gouernador ,
que erao

aquiilo inuençoes para dilatar, detriminou por confelho

de todos CS fidalgos cometer a ilha por todas as partes,

e nao deixar nella peíToa com vida, fenao fós os princepes ,

que íe tomariao catiuos fe foííe poílluel , e mandou logo
lançar bando por toda a armada

,
que íe apercebeflem para

o outro dia polia menham
,
que eraô vinte e noue dias de

Nouembro
;
porem iia meya noite

,
quando todos eftauao

ocupados em ordenarem o que lhes cumpria para as al-

mas , e para os corpos , chegou hum tone ( que por outro

nome fe chama almadia) por antre a armada, perguntando
polia galé do gouernador, e dando nouas que era chegado
para viío Rcy da índia dom AíFonfo de noronha, em toda a

gente cauíou grande aluoroço , mas com diíterentes efíei-

tos de alegria, ou de trifteza, conforme no que cada

hum
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hum íentia do gouernador preíente. Chegado o tone 20

gouernador , hum Português ,
que nelle hia , lhe deu liuma

carta do viio Rcy em que lhe dizia, que chegando a Cou-
Jao foubera o negocio que tinha anrre as mãos , e porque

importaua muyto naô ir nelle por diante até fe verem am-

bos , fe detiueíle até entaõ íem bulir comílgo era qual-

quer cílado que o tomaíTe aquella íua carta. O gouernador

deípidio logo o que lhe trouxera com a repoíla delia , nao

íem grande fentimento deíe lhe tirara ocaíiao de tamanha

honra, como eíperaua daquella vitoria que tinha por muy-
to certa , e o mefmo íe enxergou em toda a gente da arma-

da , e nao faltarão muycos qíae lhe aconíelharaô que tcda-

«ia foffe dar na ilha , e naõ deixaíTe perder tamanha honra

fua polia dar a outrem ; a que elle refpondeo que ja íe nao

poderia tirar proueito daquclle trabalho , nem goílo da-

quella vitoria , em que íe arriícaua ficarem os homens da

índia odiados, ou mal acreditados co vifoRey, a que auiao

de obedecer
, pois começauão com elle nao obedecendo a

feus mandados ; e lhe agardecia o coníelho nacido do
amor que lhe tinhao , e do defejo de fua honra , mas que

nao lho aceitaua pollo que cumpria mais a elles, que a elle.

O vifo Rey dom AfFonío , polia errada nauegsçao que le-

iiou na íua viagem apartado das outras náos , foy dar em
Ceilão no fim d' Oitubro , e daliy foy a Coulao , onde
tendo nouas que o gouernador Jorfe cabral com todo o
poder da índia eílaua fobrc Bardella , e muyto perto de al-

cançar huma grande e honrofa vitoria , fe diíTe então que
com defejo de a tomar para íy , lhe mandara com muyta
preíTa o tone com a carta, de que atrás fiz menção, e elle ao
outro dia chegou a Cochim , onde ao deíembarcar lhe fez

a cidade o mllhor recebimento que pôde , e flizendo ora-

ção na igreja fe foy poufar cm humias cafas fora da forta-

leza , donde mandou dizer ao gouernador
,
que da armada

íe nao alteraííe couía alguma da forma em que ellaua , ma3
que elle fó fe fofíe ver com elle ; o que o gouernador fez ,

e chegando a caía do vifo Rey , o íahio elle a receber ha
porta da lala, que o gouernador logo começou afintir,

Oo 2 mas
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mas abraçandoíTe ambos com muytas corteíias , entrarão
para liuma camará , onde o gouernador

,
polia difrercnca

que vio nos anentos , fe chegou a inima janella , e falando
em pé ao viíoRey hum pequeno eípaço fe deípidio delJe ,

deículpandolTe da pouca derenqa com eftar mal deípoílo , e

fe foy ha fortaleza onde tinha o íeu fato , e não faltou lo-

go quem notaíTe ao vifo Rey a pouca honra e cortefia com
que tratara hum homem que fora gouernador da índia,
a quem elle íucedia no cargo. Ao outro dia poJla menham
íabendo o viío Rey que o gouernador íahia de cafa , íe ía-

}iio também da fua , c íe foy encontrar com elle ha porta

da fortaleza , quiçá querendo dar a entender que o hia buí-

car , onde aíTy em pé o gouernador lhe deu fua refidencia

Jio modo cuílumado , apreíentandolhe as chaues da forta-

Jeza 5 e deípois de tomar eílromenio da entrega , fe forao

ambos ha igreja , mas o gouernador íe deípidio aly do vi-

fo Rey , e íe foy ao m.oíleiro de S. António , onde íe de-

teue até lhe paílarem o feu fato da fortaleza para humas ca-

ías , e o vifo Rey fe foy apofeníar nella. O gouernador
mandou logo buícar fua mulher a Goa , e em a tendo com-
ligo, com.eçou a ordenar fua embarcação na meíma náo em
que fora o viío Rey, fem querer entender na carga das

náos , nem em outra couía alguma , inda que pollo regi-

mento dei Rey a elle competia fazella , e o viío Rey lhe

mandara dizer que a lizeíTe, E querendo o viío Rey tomar
confelho fobre fe aíTencar paz com a ilha de Bardella

, que
ja eílaua bem prouida de mantimentos ,

por ter o cerco

lobre íy mais largo , mandou dizer ao gouernador pollo

lecretario Simão ferreyra, que cumpria acharfe elle pre-

lente ; de que íe eícufou com tarn boas rezões
,
que fe não

tratou mais delle para os coníclhos , nem fe ocupou em
mais que no que cumpria ha fua embarcação , correndo

todauia fempre co vifo Rey de maneyra, que lhe nãp deu
de fy matéria de eícandalo , e fogio as ocaíioes de o po-

der receber delle. Foy Joríe cabral no tempo da íua go-
iiernança largo , afabeí , e de boa repofta para todos , e

pouco amigo d' eílados , nunca negou has partes porta,

nem
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nem orelha, faluo nos tempos que os negócios o naõ pcr-

metiao , nos deípachos nao confentia dilação , e elle os

punha por íy muytas vezes , foy muylo amigo de apro-

ucirar a fazenda dei Rej^ , e nas mercês táo direyto diílri-

buidor, que as regulou lempre pollos merecimentos, e ler-

uiços de cada hum , e taõ amigo do íeruiço dei Rey , e do
bem daquelle eítado

,
que em acudir a muytas neceílidades

delle gallou a mayor parte , ou porventura tudo o que
trouxe de Baçaim, onde eíliuera por capitão. Das cinco

náos que efte anno partirão para a índia . as duas , de quo
hiao por capitães Lopo de foufa, e dom Jorfe de mene-
ies Baroche , arribarão ao reyno , as outras três paíTarao

todas o cabo da boa efperança quaíi ao mefmo tempo , e

Flor de la mar, de que hia por capitão dom Diogo de no-

ronha , tomou logo a derrota para Moçambique por ir

muito falto d'agoa, onde eíleue até Março , em que fe foy

para a índia. O vifo Rey e dom Aluaro de taide lem aue-

rem vifta hum do outro forão por fora da ilha de faõ Lou-
renço : e indo demandar a cofta da índia em Oitubro

,

com m.uytos perigos e trabalhos , e morte d' alguma gen-

te , lhe deráo os ventos leuantes , com que dom Aluaro
varou por fora da ilha, e foy tomar Pegú , onde prouen-

doíTe d'agoa e mantimentos , íe fez ha vella para a índia ,

e foi tomar na ponta da Galé ja na entrada de Nouembro ,

onde fe deteue todo o mez curando em terra os doentes
,

por auer aly Portuguefes , e frades de fao Francifco , com
huma caíinha pequena , donde partido foy ter a Cochim a

treze dias de Dezembro; e por o galeão auer miíler muy-
to concerto , e não íer ja tempo para ir para o reyno , o
mandou para Goa , e fe concertou em Goa a velha. O vifo

Rey foy ter a Ceilão ha cidade de Columbo , e furgio da
banda de fora, onde el Rey o mandou logo viíitar com
muyto refreíco , e algumas peças , e após iflo íe veyo em
peíToa a Columbo a viíitallo , de que fendo o viío Rey
auifado , íe foy a terra acompanhado de todos os fidalgos

que hião na íua náo, e le recolheo em S. António, con-
uento de religiofos de S. Franciíco , onde el Rey fe foy

ver
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ver com elle , e defpoís dos deuidos comprimentos e cor-

teÍMS lhe diííe el Pvey, qge pois elle era vaílailo de ei Rey
de Portugal , e aqueile reyno lhe era íugeito , trataíle ds
©3 legurar a ambos de feu irmão

, que procuraua darlhe a

morre a elle, e fazeríe fenhor do rejno; a que o vifo Rey
refpondeo , que ifib trazia muyto encarregado , e íeria a

primeyra couía em que meteíle a mao; e deípididos am-
bos com alguns prefeates de parte a parte, íe tornou o vifo

Rey a embarcar , e fe fez ha vella para Cochim , onde
chegando fez o que atrás fica dito.

C A P I T U L O LXXVr.

O rifo Rey ãejpede Luis figueira com huma armada para
o eftreyto a jaber nonas das galés dos turcos , e fe paJ->

fa a Goa , e de caminho deixa dom António de noronha

com huma boa armada para capitão mor da cujla do Ma»
lavar. Luis figueira chega ao efireyto , e o que jucede a.

elle j e a Inojre do joueral,

I?
Ntendendo o vifo Rey

, que o que então mais impor-
\à taua era mandar vigiar as galés dos turcos

,
polias

nouas que auia dellns , a primeyra coufa em que aquy pôs
a mã() 'ioj em mandar fazer para iílo preíles cinco fuílas ,

de que deu a capitania mor a I.uis íigueyra, filho de Fran-
cifco figueyra j eftribcyro mor do Ifante dom Luis

,
que

Jeuara do reyno muyto encomendado; e os capitães das

outras coatro fuílas forao dom Filipe de caílro , Inofre do
íoueral

, João da coíla peleja , e Gafpar nunez , a qual ar-

mada íe fez ha vella em Janeyro do anno de lyyi , com
regimento que tornaíle a inuernar a Goa com as nouas do
que achaíTe. O V. R. defpois de dar aly defpacho has cou-
ías neceíTarias , e principalmente ha carga das náos , fe

partio para Goa de vinte de Janeiro por diante, e de ca-

minho foy viíitando as fortalezas de Chalé e Cananor , e

deixou por capitão m.ór da coíla do Malauar dom Antó-
nio de noronha , filho do viío Rey dom Garcia de noro-
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iilia , com vinte nauios de remo , com que andou tudo o
que ficaua por paííar do verão. Chegando o viío Rey a

Goa (onde lhe tinhao preparado hum íolene recebimento)

e entrando pollo rio, foy de caminho achando muytas em-
barcações embandeyradas , e enramadas, e nellas muyta
diuerfidade de inftromcntos, e inuençCics de feílas que o fb-

rão acompanhando até chegar a terra , onde ihe foraó fei-

tas muitas e fermofas faluas de artilharia , aíTy da cidade
,

com.o dos nauios que eílauâo no porto , e delembarcando
no caiz foy recebido da cidade com as cirimonias cuítu-

madas , e com grande regozijo e contentamento de todo
o pouo , e começou logo a entender nas obrigações do
feu cargo. Luis fígueyra, que pouco antes partira de Goa a

faber ncuas das galés dos turcos , foy demandar o eílreyto

de longo da cofta da Arábia , e delle para dentro andou
tomando toda a informação que pôde do que bufcaua , até

que chegando has ilhas aparcelladas tomou huma gclua

que lhe diíTe
,
que o Gafar andaua por aquella paragem

com cinco galeotas
,
pollo que Luis fígueyra fe deixou aly

ficar furto, e mandou bufcar agoa , de que ellaua falto ,

por ínofre do íoueral , que tinha muyta pratica daquelle

eílreyto, e a foy tomar da outra banda do Abexim
,
que

€ra íete Jegoas donde elle ficaua. O Gafar tendo auiío por
algumas geluas dos noílbs nauios, os foy logo deman-
dar com as fuás cinco galeotas , e em auendo vifta delles

mandou huma galcota das fuás
,
que rodeaíle a ilha polia

outra banda, porque por lá fe lhe naô foíTem os noíTos

nauios , e fe foy logo direyto a elles. Luis fígueyra , em
auendo villa das galeotas, chamou a íy os feus nauios, e

pidindo aos capitães em poucas palauras , que o quifeílem

ajudar a ganhar a honra daquella vitoria, em que todos
auiao de ter parte pelejando como fe delles efperaua, e co-
mo fempre cuílumarão , fem eíperar repofca fez remar
para os inimigos , e pondo o rofto na galeota do Gafar ,

que vinha diante, defpois de lhe dar çurriada d* artilha-

ria e arcabuzaria , a inuiftio polia proa , c os que hião no
eíporaô do feu nauio íe lançarão no do inimigo , de cu-

jos
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jos remos dous Toldados nofíos ficarão pindurados
,
que

com trabalho fe íiibirao ha galcota , porque a noíTa fuíta

cora a pancada que deu tornou atrás algum efpaço. Luís

figueyra tornando a por a proa na galeota , fe arrcmeíTou

dentro cos Teus foldados , onde achou os outros
,
que na

primeyra pancada tinhaõ entrado, pelejando valeroriíTi-

mamcnte , e elle os ajudou com tanto impeto e esforço ,

que leuou os turcos até o meyo da galeota ; os outros na-

uios noflbs fe puferão de fora has bombardadas e elpin-

gardadas , fem fe chegarem a ajudar o feu capitão mor ,

porem forao cometidos das três galeotas dos turcos , em
que também não faltarão tiros de artilharia e de efpin-

gardas , em que Joaõ da coíla peleja foy ferido em hum
pé. A eíle tempo virão os noílbs cair Luis figueyra de hu-

ma efpingardada de que logo morreo , deixando tais mo-
llras do feu esforço

,
que até nos meímos turcos pôs ef-

panto, com cuja morte fe renderão logo dos feus folda-

dos os que eflauaõ vluos , mas muyto feridos , e dez ou
doze jazião mortos , e a noffa fuíla ficou também em po-
der dos inimigos

;
porem eíla vitoria lhes cuílou as vidas

de mais de corenta , c ficar o feu capitão ferido em hum
braço de huraa efpingardada. As outras três fudas dos
noíTos , vendo morto o feu capitão mor , e a íua fuíla em
poder dos inimigos, fe forão retirando ha vella para fora

do eílreyto , fendo feguidos das galeotas dos turcos: Gaf-

par nunez parece que enuergonhado de nao íocorrer o feu

capitão mor, não fe atreuendo a tornar ha índia, em fa-

indo do eftreyto tornou a voltar para a outra banda do
Abexim , e não parou até Maçuá , onde deitando a arti-

lharia ao mar, e caminhando por terra cos feus foldados

para o Prefle João , encontrarão no moíleiro de Baroa co
Barnagas

, que lhes fez bom gafalhado , e os encami-
nhou para o feu Rej , os quais todos ficarão por aquellas

partes , e por lá fe confumirao. Inofre do foueral , que
eftaua fazendo agoada na outra banda do eílreyto , ou-
uindo o tom da artilharia le leuou logo, e foy demandar o
capitão, mór ao lugar onde o deixara, e no caminho en-

con-
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controii a galeota que o Cafar mandara polia outra ban-

da ,e poílo cm armas com muyta preíTa a inuiftio, cm que

de bordo a bordo íe trauou antre elies liuma tao aceía

briga ,
que deípois de cftarem abordados muvras oras

,

pelejando fempre com muyto animo , em que o? noHos fi-

zerao marauilhas ; em fim fe afaílarao tao deftroçados liuns

e outros
,
que nao oufando a íe cometer outra vez , íe íí-

zerao ha vella cada hum para fua parte, com mays de

meya gente morta, e todos os viuos mal feridos. Inofre do
íoueral íaindo do eílreyto, e feguindo feu caminho, foy dar

com as fuftas da íua companhia , e juntas fe fizcraô todas

na volta de Goa , onde chegarão no fim de Abril com
prefa de huma náo, que hia de Dio para Meca com cartaz,

que lhe elles nao quifcrao guardar
,
por onde o V. R.

snandou prender os capitães das fuftas , e proceder con-

tra elles juridicamente , c por eilcs prouarem que Icuaua

a náo coufas deíeías , íicarao liurcs daquella culpa , mas
não das que vulgarmente fe punhaô polia morte do feu

capitão mór , aos que o não focorrerao,

CAPITULO LXXVII.

O vífo Rey manda dom Antão de noronha feu fohrinho com
huma grojfa armada a Catifa , e emfauor do Rey de Ba-

fora. Manda dom Garcia de menejes a Maluco por re^

cado que de lá tem. Defpacha Gil fernandez, de carualbo

para Quedá ^ e Gonçallo vaz de tauora para Bengala,

Dom Diogo de noronha vay varar em terra com a fua

náo no rio de Mazagao , o que ahyfaz , e osfocorros que

lhe chcgâo ãc Chaul , e do V. R.

NO verão do anno paíTado de i5'5'o tinhao vindo
nouas a Ormuz

,
que alguns Arábios de dentro de

Catifa ( que he huma cidade naó muyto longe daquclle
reino ) por trato fecreto

, que tiuerao cos turcos , e pro-
meíTas que lhe fez o feu Baxá , lhe entregarão a fortale-

za , de que era capitão Moradobec , coíh trezentos ou
Fart. IK ' Pp coa-
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Coatro centos foldados , o qual ou por auiío , ou por fof*

peira que teue deíle trato
,
para ícgurar íua vida , largou

a fortaleza e fe recolheo ao íertao , e os turcos ficarão

íenhores delia , e a reformarão, e prouerao de monições
e artilharia , e de tudo o mais que era neceíTario para íua

defenfaÕ. Eílas nouas fizerão em Ormuz grandiílimo abaU
lo ,

pollos danos que íe podião recear de lao ruins vizi*

jihos
,
principalmente em el Rey ,

que finiio muito perder

huma fortaleza de tanta importância ; e praticando o ne«
gocio com dom Aluaro de noronha capitão da fortaleza ,

deípidiráo logo recado difto ao V. R. para que mandaíTe
atalhar aos grandes inconuenientes que daiy Te podião Te*

guir , o qual recado o tomou ja em Goa , onde também
lhe chegarão então embaixadores do Rey de Baçorá

, que
andaua no fertão fazendo guerra aos turcos que lhe ti-

lihaô tomado o ícu reyno , por quem lhe mandou pidir

que o quiíeíle fauorecer com huma armada, que não fizeíTe

mais que porfe naquelle porto, porque elle com todos

os Reis Arábios feus vizinhos ficaua poíto em campo
com trinta mil homens para tornarem a cobrar aquella

cidade , e lançarem os turcos fora ; e que elle fe oífere-

cia a dar a el Rey de Portugal a fortaleza de fobre a bar*

ra 5 c ametade dos rendimentos d'alfandega. O V. R. pon»
do eílas couías todas em confelho dos fidalgos e capitaens,

deípois de fe tratar antre elles a matéria com muyta con-

ílderação , aíTentarao que íe mandaíTe logo huma tal arma-
da que pudeíTe tornar a tomar aquella fortaleza , afly por
ler dei Rey de Ormuz , como para fe tirarem os turcos

da vizinhança da noíía fortaleza , e fe lhes dar a entender

que nunca podem meter pé cm coufa noíTa , que os não
poífamos logo lançar fora delia , e que o meímo capitão

que foíTe mandado a aquelle negocio , defpois de lhe dar

fim palfaíTe a Baçorá em fauor daquelle Rey até o reíli»

tuir ao feu reyno, porque também era de muyta importân-
cia a fortaleza e alfandega que clFerecia

,
para o que fe

mandaíTe logo veador da fazenda
,
que deíle ordem a

aquellas coufíis. Para general deíla emprefa nomeou o V..
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ll. dom Antão de noronha feu íobrinho , e com muyta

jDrcíTa lhe mandou fazer preftcs huma armada de fete na-

uios d'alro bordo , e doze de remo , e pagar mil e duzen-

tos homens queíeauiao d'cmbarcar nella ,
porque cíla-

ua então a índia muyto bem prouida de gente. E em
quanto fe ifto preparaua fe ocupou o V. R. em prouer nas

couías de Maluco , por ter auiíb do que pafíaua naquella

fortaleza por cartas de Bernardim de louía , e d'el Rey
de Ternate , o qual lhe pedia com muyta inílancia que a

proucíle doutro capitão ,
porque elle naô auia de confen-

tir que o foíTe Jurdaõ de Freitas , que então o era nella ,

por fer íeu inimigo capital , e que era muito contra o

leruiço dei Rey de Portugal auer diuiíoens aníre elle e

os capitães daquella fortaleza , o que não poderia deixar

de fer , auendo antre elles ódios. O V. R. defpois de por

efte negocio em coníelho , cm que íedetriminou que íe

fizeiTe o que elRey pedia , e a Jurdaô de Freitas íe deíTe

outra coufa , efcolheo para mandar lá por capitão a dom
Garcia de menefes filho do claueyro ,

que com elle fora

áo reyno , e era fidalgo de muyto boas partes ,
para o

que lhe ordenou hum galeão com muyíos prouimentos

de munições , e todas as mais coufas neceílarias , e paíTou

prouifoes para Jurdaõ de freitas íe embarcar para a índia ,

e lhe deu carta de guia para qualquer capitão que eftiuef-

íe naquella fortaleza lha entregar. A armada ,
que íe apa-

relhaua para dom Antão de noronha , eílsue de todo pre-

íles por fim do mes de Março do anno íeguinte de ij^i ,

de que os capitães erão o mefmo dom Antão no galeão

SaÕ Lourenço , João fernandes de vafconcellos , Manoel
de vafconcellos , Martim Afonfo de meilo ombrinhos ,

Pedrafonfo d'auellar, António lopez d'ouIiueyra , e o
licenceado Jerónimo rodriguez que hia para veador da
fazenda , rodos eíles em galeões e carauellas ; os capitães

dos nauios de remo erão dom Jerónimo de caífeibranco,

Diogo pereyra
, João ferrão , António anriqucz , Gou-

çallo de morais de fouía , Martim barbudo , António de

betancor, Joaõ coelho , Ruy lopes , Fedraluares , Gon-
Pp 2 ^allo
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çallo pirez , e outro a que fe nao íoube o nome. Partidí

efta armada que foy o prirntyro dia d'AbriI , fe partip

logo também trás elJa o gaJeaõ de dom Garcia de mene-
ies , e o viío Rey dcípachou Gil fernandez de carualho,
filho de Pedraluarez de carualho , capitão que foi d'Alca-

cere ceger ,
para ir em hum galeão fazer huma viagem

a Queda
,
que era de muyto proueiío ; e dcípachou tam-

bém Gonçallo vaz de tauora em huma náo para Benga-
la , em que fe paficu todo o mes de Abril, ena entrada

de Mayo lhe chegarão cartas de dom Diogo de noronha ,

a quechamauaÓ o corcoz , em que lhe pidia embarca-
ções para fe recolher, porque fe perdera no rio de Ma-
zagaõ , e eílaua cm terra cercado de mouros. Viera dom
Diogo por capitão da náo Flor de la mar em companhia
do V. R. , e por chegar tarde a Moçambique lhe foy for-

çado ficar aly até o Março leguinte,em que fe fez ha vella

para ir inuernar ha Índia , e por achar muyías calmarias

fe deteue no caminho todo o mes d^Abril , e vindo ja

cm Mayo demandar a cofta da índia , foy o feu piloto

varar com a náo no rio de Mazagao
,
que eílá trinta e

oito legoas de Goa , e no batel e eíquife defembarcou na
boca daquelle rio com toda a gente e muyta fazenda ,

e o cofre do cabedal , e em hum morro
,
que fica fobre a

agoa da banda do íuí , fe fortificou com pipas e madey-
ra , c com artilharia que tirou da náo , e daly mandou
pidir focorro ao capitão de Chaul , e ao V. R. ,

porque
acudiaó aly os mouros de Carapatao , Ceitapor , Dabul,

c de outras partes com cubica da prefa , de que ficauao

ja fobre elle mais de cinco mil. O recado de dom Diogo ,

que hia a Chaul , chegou lá dentro de três dias por fer

mais perto , com que a cidade e o capitão defpidirao lo-

go doze nauios com muyra e boa gente
,
que chegando a

Mazagao com toda a preíTa poffiuel , ficarão os nolTos de

todo delaliuados ,
porque os miouros íe recolherão logo,

porem dom Diogo fe nao quis daly abalar fem ter pri-

meiro recado do vifo Rey, que naó lhe tardou muyto, por-

que no mefmo dia que teue o auifo de dom Diogo , deípi'»
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álo João peixoro por capitão de coatro nauios , e por

terra mandou Gaípar pirez de matos com ccrenta homens
de pé , e grande cantidade de gente de íeruiço , e de bois

para trazerem o fato por terra , e eícreueo a dom Diogo,

que elle le foíle por mar cos que lhe bem parcccíTe , e

toda a mais gente mandalTe em companhia de Gafpar pi-

rez. Com eíte recado fe embarcou dom Diogo nos na-

uios de João peixoto com algumas peíloas ,
que efcolheo

para leuar comíigo , e da mais genre
,
que leriao perto de

coatrocentos homens , fez lium rezoado efcoadraõ , a que
ordenou os capitaens neceflarios , e os mandou por terra

com Galpar pirez, que chegarão aGoaiem por todo o

cam,inho acharem impedim.ento algum
,
porque o V. R.

tinha preucnidos rodos os lanadares
,
por onde elles auiao

de paílar , com cartas do tanadar de Pondá
,
para não re-

ceberem d^elles embaraço , nem mdo tratamento ; e quan-

do chegarão ja lá eílaua dom Diogo
,

que por ir por
mar fora mais depreíía.

CAPITULO LXXVÍII.

O Rey de Ujaiiíana com algiins Reis feus liz-inhos fa&em
li^a contra Malaca , e com huma grojja armada fe "cao

pór jufito delia. O R^ey de Vjantaiía manda daly e/piar a
fortaleza er,iforma dcvifitar o capitão-, e o que elle paf^
ja cos da terrafvbre efia vifitaçao. Elle tem auifo fecre'

to de Laeximenà general da anilada dcl Rey. Os Reis
da liga cometem fíalaca por diuerfas partes ; o capitão

lhe manda focorro , e o quefucede. O capitão manda pi-
dirfocorro por toda aquella cofa j e auifo aos nauios que
de di-uerfas partes auiao de vir a Malaca.

SOltao Halaudim Rey de Bintao , filho de Soltao Ma-
hamede, a quem Affonío d'albuquerque tomou Mala-

ca , íendo lançado de toda aquella ilha por Pêro mazca-
renhas no tempo que foy capitão daquella fortaleza , íc

paíTou para Vjantana, onde fez lua habitação , até que
dom
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dom Eíleuâo da gama , fendo também capiíâo de Mala-
ca , o lançou dal/ polia má vizinhança que fazia aos
noffos , e fez com elle pazes , em que o obrigou a íe paí-

iar para Muar, onde citaria íem jfazer modo algum de
fortificação, e elle fe apoíentou em hum lugar chamado
Tangor, em que viuco alguns annos tao pacifico e quieto,

c]ue os capitães de Í.Ialaca íe defcuidarao delle , auendo
a elle por amigo , e a fy por feguros ; porem elle em quem
com a diíTmiulaç^.o fe acendia mais o antigo ódio que tinha

aos noíTos , e o defejo de tomar delles a latisfaçâo que de-
íejaua

, parecendolhe que tinha então para iílo tempo aco-
modado

,
pollo dcfcuido que nelles via, íe paíTou para o

rio de Jor , que eftd pegado com a ponta deUjantana
, por

fer hum porto muyto acomodado para o que pretendia
,

que era ordenar armadas, com que fizeíTe entrar nelle to-

das âs náos c juncos, que de toda a coíla da Jaoa, de Sião,

de Camboja , deBorneo, e d'outra9 partes foíTem para
a noíTa fortaleza , e fazer pafíar para elle todo o trato

que corria para Malaca , o que fez íem contradição de
ninhum dos capitães da noíla fortaleza, com que veyo a
fer tão rico , que entrou em deíejo e confiança de cobrar
o feu , ca cidade de Malaca , e lançar delia os Portugue-
fes , por fe achar com cabedal para as defpefas : e detri-

minado nifto , mandou fazer preftes gente e embarcações,
lançando fama que era contra o Achem , com tudo fe

carteou cos Reis de Pêra , Pão , Marruás , e outros íeus

vezinhos , que aceitarão de boa vontade entrar com elle

nefta liga , para a qual mandou também conuidar a Ra-
inha de Japará , na colhi da Jaoa, cometendolhe bons par-

tidos , c facilitandolhc a empreía pollo deícuido com
que eíiauão os Porruguefes , e polia falta que tinhão de
todas as coufas. Concluída eíla liga , logo rodos os delia

ordenarão íuas armadas bem prouidas de todo o neceíía-

rio; porem Laeximena , a que el Rey naó pode deixar

de deícubrir feu peniamento, por íer íeu capitão gene-
ral , dizem que com muytas e boas rezoes lhe contradií-

fe eíl:a guerra, que com el Rey forao de muyto pouco
prouei-
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proueíto , porque como eftaua cheyo de ódio e de apeti-

te , a toda a rezão c coníelho em contrario delle tinha

cerrada a porra , e lhe mandou que fizeíTe logo a arma-
da preftes , a que elle fem mais reprica deu tanta prelía,

que na entrada de Junho a pôs toda no mar , emqueei
Rey íe embarcou com cinco mil homens eícolhidos , e no
mar efperou pollos Reis da liga

,
que juntos com elle íe

fez huma armada de mais deduzentas vellas , em que en-
trauão mais de corenta juncos da Rainha de Japará , que
traziao coatro ou cinco mil homens, cujo capitão mor
era hum Jao muyto esforçado , chamado íangue de patê.

Partida eíta armada do porto dejór , foy (urgir na pon-
ta de Bancalis

, que he na coíla de Camatra , defronte do
cabo rachado, no mais eílreyto de todo aquelle mar,
porque de huma ponta ha outra auerá fomente perto de
féis legoas : daly mandou cl Rey de Ujantana o filho de
Laeximena a Malaca

,
por coníelho de fcu pay ( a quem

cl Rey primeyro cometia eíle negocio , de que fe eícuíou

com tão boas rezoens que lhe forão aceitadas ) em mo-
do de viíitar o capitão de fua parte; mas que a voltas

diíTo noraíse o termo em que eflaua a fortaleza , e a gen-
te que tinha , e fe auia nella fentimento daquella arma-
da ; o qual chegando ao porro de Malaca em alguma-a
lancharas , muyro bem acompanhado , mandou pidir li-

cença ao 'capitão para ira terra darlhe huma embaixada
dei Rey de Ujantana. O capitão dom Pedro da filua , fa-

bendo quem era o embaixador , ajuntou os caiados e pef-
íoas principais que aly auia , e lhes deu conra daquelle ne-
gocio, e pidio feus pareceres , a que Anronio fernandes
de ilher

, que anrre elles era o mais antigo e mais rico ,

tomou a mão para falar , c diíse que aquella viíicaçáo vi-

nha muyro fora de propoíito
,
que mais aparência tinha

d'alguma diílimulaçao dei Rey
, que erafnáo e falío

,
que

doutra ninhuma coufa , nem menos rinha bom conceito
daquella armada que elle fazia em Jór ;

que deuia de lan-
çar mão pollo íilho de Laeximena , porque fe el Rey ti-

nh? algum máo propofito , ou defiíliria por ventura delle
,

tendoo
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tendoo configo , ou fe foíse com elle por diante , lhe feriíl

(ie muyto proueyto tello dentro na fortaleza
,

para com
elle fazer todos os bons partidos que quifeíse

,
porque

bem fe deixaua entender que Laeximena auia de traba-

Jhar com el Rey quanto pudefse por auer feu filho ha
ma 6, do qual parecer forad alguns dos que aly eítauaÕ

;

a que rclpondeo que por mais íolpeitofa que fofsc a em-
baixada , e mais ruins os propofitos que e! Rey riucfse ,

iiao era rezaô nem fe permetia quebraremfe as inuiolaueis

leis das embaixadas , nem as liberdades dos embaixado-
res , nem elle era homem que tal ouuefse de confentir ;

e mandandolhe licença para defembarcar , o mandou re-

ceber por todos os mais honrados da terra , e o efperou
numa íala muyto bem paramentada , e com grande apa-
rato. O embaixador defpois das deuidas cirimonias de
cortellas e palauras de viíitaçao deu ao capitão huma car-

ta d' el Rey de poucas palauras, em que lhe dizia, que
elle hia com huma boa armada contra o Achem feu inimi-

go
, que nâo quifera paíTar fcm íaber de fua faude

, que
Jhe pidia muyto que lhe mandaíTe Luis d'almeida , e a ou-
tro capitão de outra náo , a que íe não achou o nome,
para o acompanharem naquella jornada ; e após iílo lhe

deu em muyto fegredo outra carta de íeu pay Laeximena,
em que o auiíaua que el Rey íeu íenhor íicaua em Bacalis

com huma grolfa armada fua , e de muytos Reys feus vi-

zinhos, que vinhao em íeu fauor
, que a fama que lan-

çaua de ir contra o Achem era fingida, que a verdade

era ir íobre aquella fortaleza , mas muyto contra feu

parecer; que os capitães que lhe mandaua pidir lhe não
mandaíTe

,
porque fua tenção era tirarihe nauios e gente

daquella fortaleza para que a ache com menos forças ,

que lá hia feu filho, de que podia fazer delle o que quiíef-

le. Dom Pedro guardou eíla carta muyto em fegredo,

iem por então dar conta delia a ninguém, e ao embai-

xador reípondeo com palauras gerais , e ha carta dei Re/
com outra muyto breue também de comprimentos e dif-

Umulaçoes , fcm lhe falar a propoílco nas mais couías de
que
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que lhe trataua , e dando ao filho de Laeximena muytas

peças e brincos para elle , e para ícu pay , com huma car-

ta em repoíla da fua de muytos agardecimentos pollo

auifo que lhe dera , o deípidio , que íe tornou logo a em-
barcar ; e chegando a el Rey lhe deu conta do que paf-

fara , e que em Malaca não fmtira alteração , nem rofpei-

ta alguma daquclla guerra
, que na fortaleza poderia auer

até coatrocentos homens Portugueíes , e que no porto

eílauão duas náos grandes j com a qual informação aífen-

tarão os inimigos de irem amanhecer íobre Malaca , e f.\-

zeremfe fenhores das pouoaçoes de fora com tudo quanto
auia nellas ; e no coarto d' alua chegando ha vifta de Ma-
laca o Rey de Ujantana

,
que leuaua armada ligeira , toy

demandar as duas náos que eílauão na ilha , de que huma
era de Luís mendcz de vaíconcellos parente do capitão,

e a outra de hum António ferreyra morador em faõ To-
me , e lançou nellas tanto fogo que de todo ficarão abra-

fadas , e após ifto lançando a gente em terra , o Rey de

Ujantana foy cometer polia banda de llher
,
que he a do

íul , e he pouoaçao de pefcadores , e o Sangue de patê , ca-

pitão da Rainha de Japará polia do norte
,
que he a po-

uoaçao dos naturais , de que he goucrnador o Tumun-
gão , e o Bandara o he de todos os Quelins ,

que íao

mercadores de toda aquella cofta de Choromandel ,•

mas em huma parte e em outra acharão eftes inimigos

valeroía refiftencia , o que lucedco a onze dias do rr.es

de Junho, dia do Apoílolo Aiô Bernabé. O capitão fin-

tindo a reuolta, e fabendo pollos que vinhão fugindo
para onde elle eftaua , que os inimigos andauao em terra,

acudio logo com toda a gente ha porta da fortaleza , e

cm fendo menham deípidio Luis mendcz de vaíconcellos

com cem foldados em fauor dos Quelins , e moradores
da pouoaçao antiga de Malaca

,
porque nella eílauão to-

dos os mantimentos e fiizendas da terra. Luis mendcz
chegando ha pouoaçao , achou nclla huma briga aíTaz tra-

uada , e ainda que ajudou os que a defendião quanto foy
polFiuel , todauia como os Jaós erão muytos , e muyto

Fan. ir, Qci detri-
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detrimlnadoSj a entrarão por algumas partes a pefar da boa
defeníaõ dos nofibs , com morte e dano dos naturais. Os
EolTos vendo aquella perdição, a que elles naó podiaõ dar

remédio, ajuntarão a fy o Tumungao e o Bendara com
lua gente , e feitos todos num corpo fe forão retirando

para a fortaleza, dando guarda has molheres e crianças,

que fc hião recolhendo carregadas das milhores coufas

e mais manuais que puderao Jeuar com íigo , fuftentando

os encontros dos inimigos que os vinlião feguindo y em
quem com a arcabuzaria faziao muyto dano, mas não lhe

puderao tolher ficarem fenhores da pouoação com tudo

o que auia nella , e de muytos mantimentos, que por
falta de tempo fe não puderao faluar , e para a fortaleza

foy muyto grande perda. O Rey de Ujantana da banda

de Ilher , e os Jaós polia parte de Malaca fe fortificarão

com boas iranqueyras , em que puferão fua artilharia para

baterem a noíTa fortaleza , o que vendo o capitão pôs Io»

'go em ordem proueríe de tudo o que era neceílario para

a defeníaó delia , acudindo a todos os lugares neceilita-

dos , aíTy no m.ar, como na terra
,
prouendoos de repairos,

e de capitães e gente , conforme ha neceílidade de cada

bum , fem faltar em couia das que fe podem eíperar dum
esforçado e prudente capitão. E entendendo da ordem
que os inimigos leuauão na íua fortificação , que deuião

querer eílar deuagar , defpachou huma embarcação li-

geira, em que mandou hum homem de confiança com huma
carta geral

,
para ir por toda aquella cofta de Queda,

Tannçarim , Fegu , até Bengala , a dar recado a lodos

os Portuguefes
,
que por ella e-íliueííem com nauios, para o

virem focorrer com gente e mantimentos ; e juntamente

deípidio em outra embarcação hum amo dum Quelim ho-

mem honrado para ir a Patane dar auíío aos nauios
,
que

auiao de vir de Sião, de Camboja, e daquellas partes

para Malaca , do que nella paíTaua , para não virem dar

em mãos dos inimigos ; os quais acabando de fe fortifi-

car de todo , começarão a bater a nofsa fortaleza por

huma. e outra parte com grande força c Ímpeto de muyta
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artilharia , em que a noíTa também não eílaua ociola ,e

lhe derao mujros e muyto aprefsados afsaltos , mas como
acharão tudo cm todas as partes muyto bem prouido, as

mais das vezes fe retirarão cora muito mais dano do que

fizera 6. CAPITULO LXXIX.

Dom Garcia de mejiefes chega a Malaca em hurka caraueU

la ; he cometido da armada dos inimigos^ e o que paffa com

elles até defembarcar na fortaleza. Gemes barreto ^
que

uicra com elle
, fica na carauclla parafauoreccros nauios

que vem defora. Dom Garcia com licença d,o capitãoJae

da fortaleza a tomar huma peça de artilharia ,
que í?.r

Jaós tem pojla em parte danofa para a cidade , e o que

lhe fucede, Chegão coatro nãos a.Malaca , e o que ja^

Gemes barreto,

POucos dias deípols que os inimigos aquy chegarão,

apareceo a carauelJa em que dom Garcia de meneies

filho do claueyro partira de Goa para Maluco , da qual

em íiuendo viíta o Rey deUjantana , mandou contra ella

a Laeximena com huma grande cantídade de lancharas,

que com rauyta breuidade íe fez ha vella : dom Garcia

conhecendo aquella armada íer de inimigos , mandou
cmbandeyrar a carauella

,
preparar a artilharia , e pôr tu-

do em íom de peleja , e continuou feu caminho até che-

gar has lancharas. Laeximena rodeando a carauella, def-

pois de defpender nella muyta artilharia , fe lhe fcy che-

gando quanto pode com detriminaçao de a abalroar
,
po-

rem ella como hia bem prouida de muyta e boa artilha-

ria , começou a deíparar por todas as partes , ferii fazer

tiro que nao foíTe de efFeito
,
porque como hia ha vella

com vento frcíco goucrnauaíle muito ha fua vontade.

Laeximena vendo que trabalhaua em vao por abordar,

com a carauella , íe posa esbombardealla de f(5ra , mcten*

fáolhe dentro alguns pilouros com que lhe firio muyta
Ijente, recebendo também a íua muyto dano da artilharia.

Qaz da
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da carauella , de que hum tiro de hum camello foy taõ

bem encaminhado
,
que acertou a lanchara em que vinha

Laeximena , e fez em pedaços a ella , e a elle , e a hum
filho feu , e alguns dizem que também a hum genro, com
cuja morte os Malayos fe foraô logo recolhendo para

a outra armada , feguindoos fempre a carauella com muy-
tas bombardadas até lançar ferro defronte de Malaca. O
capitão dom Pedro da filua ,

que do alto da fortaleza eíli-

uera vendo a briga , defejando faber que carauella aquella

era , e quem era o capitão delia , polias grandes moílras

de esforço e confiança que nelle enxergara , tanto que vio

os inimigos ir em desbarato , mandou hum baláo muyto
efquipado

, que chegando a bordo da carauella , efaben-
do o que lhe era mandado, voltou com muyta prefia a di-

zello ao capitão. Dom Garcia tanto que íurgio, deixan-

do na carauella Gemes barreio , que hia com elle para

capitão do mar de Malaca , defembarcou acompanhado
de poucos, eja na praya achou o capitão que o vinha
eíperar , e o recebeo com muyta honra , e lhe deu em
terra o gafalhado no lugar que elle efcolheo ; e porque
então era a mouçao , em que cada dia íe efperauao nauios

da índia , ordenou com dom Garcia que ficalTe Gemes
barreto na carauella com corenta homens para fauorecer

as náos
,
que vieílem demandar o porto

, porque bem fe

entendia que os inimigos as iriaõ cometer
, para o que

lhe mandou meter mais duas eíperas de metal , e a pro-

ueo largamente de monições , c do mais que era necefsa»

rio. Os inimigos continuando os aísaltos por ambas as

partes, de que fempre fe rctirauao bem cícalaurados poUo
grande valor e esforço dos defcnfores, que com tudo an-

dauaója aísaz quebrantados
,
puíerao os Jaós huma peça

de artilharia defronte da ponte , e por cima delia vareja-

\iaõ dentro a cidade , com que lhe faziao muyro dano ;

e parecendo a dom Garcia que íe lhe offerecia aly ocafiaô

para fe poder fmalar
,
que era couía que defcjaua muyto ,

Í)idio licença ao capitão para ir tomar aos inimigos aquel-

a peja , que lhe elle deu facilmente , e fazendofse preíles

com
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com cem homens , em que entrauao muytos fidalgos e ca-

ualeiros ,
que íc lhe oíFereceraó para o acompanharem,

íendo o coarto d'alua quafi rendido, fairao polia ponte,

e derâo nos Jaós , que eílauão em guarda da peça , tanto

de íupito , e com tanto Ímpeto
,
que os nao fentirão fe-

nao deípois de ferem feitos cm pedaços a mayor parte

dos que aly eílauão , e dando cabos ha peça a foraõ le-

uando com muyto aluoroço i de que tendo rebate o íeu

capitão Sangue de patê pollos que eícaparao fugindo , e

acudindo aly com dous mil homens, deu nos noííos
,
que

tinhaò ja a peça no lugar onde agora eílá a alfandega, com
tanta fúria, que os foldados fe começarão a recolher para

a ponte com alguma defordem ; porem dom Garcia com
Pêro vaz guedez , António ferreyra , e outros alguns que

o quiíerão acompanhar, fizerão roílo aos inimigos, detri-

minando perderem antes as vidas
,
que largarem a peça

que tinhao ja tomada ; mas como os números erao taó

defiguals , apertarão os inimigos tanto cos noíTbs
, que

Jhes foy forçado recolheremfe , ficando aly mortos dom
Garcia , e Pêro vaz guedez , e António fcrreyra , deixan-

do no inimigo Sangue bem claras moílras do feu grande

esforço , e nos nolíos que íe hiâo recolhendo foy ta-

manho o medo e a defordem
,
que ao entrar da ponte cai-

rão muytos ao mar, de que íe afogarão alguns. O capitão,

vendo o desbarato dos noíTos , lahio até a ponte com
muyta gente a recolher os que vinhao fugindo, e recolhi-

do na fortaleza vio que Jhe cuftara aquella laida trinta

homens , antre os quais morrerão na briga , e os que fe

afogarão, de que ficou em eftremo fentido por eílar então
com neccfiidade de gente , e principalmente das mortes
daquelles dous fidalgos dom Garcia de meneies , e Pêro
vaz guedez , cujas peílbas entendia que naquelle tempo
lhe auião de fazer muyra falta : e com iílo pôs muyto
mais cuidado em prouer o que lhe era neceíTario para fua

defenfaõ , eípcrando a volta do homem que mandiíra a

dar recado daquelle cerco ; o qual no rio de Qiiedá
,
que

cílá de Malaca leílenta legoas , achou Gil fernandcz de
car-
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carualho co íeu galeão carregado de pimenta , a quem
moílrou a carta geral de dom Pedro da íllua , e deu con-

ta do eíhido em que ficaua Malaca , e paíTou logo auanre

acompanhado de hum Fero tauares, que também aly cíla-

ua com hum nauio íeu , a quem Gil fernandez de carua-

Iho deu cartas para Gonçallo vaz de íauora
,
que eílaua no

porro grande , em que lhe pidia que fe viefíe ajuntar com
elle.para irem ambos pelejar com a armada dos inimigos.

Pêro tauares chegando a Pegú , aonde também leuaua

ordem para dar recado a Jorfe de mello o punho
,
que aly

eftaua , o achou preío por mandado dei Rey
,
porque

vindo de fora o achara culpado em fauorecer com moni-
çoes a hum capitão íeu

,
que ncíla íua aufeníria fe Ihesle-

uantara com a cidade de Pegú , e eíteue arrifcado a lhe

cuílnr muyto caro , fe aly não viera ter Diogo foarez de
mello

,
que defpois lhe alcançou perdão d' el Rey. Pêro

tauares vendo que não auia aly a quem delTe recado , íe

foy ao porto de Arracao para dar as cartas a Gonqallo

vaz de tauora ,
que também achou morto de poucos dias

com alguns Portuguefes em huma batalha que dera aos

inimigos
,
porem achou em feu lugar hum João anriquez

da obrigação do viío Rey dom AíFonfo de noronha , a

,quem deu as cartas que leuaua ; das quais entendendo

elle o aperto em que eílaua Malaca , fe embarcou no ga-

leão em que tinha ido Gonçallo vaz de tauora , e carre-

gando também de arroz ode outros mantimentos huma
não de mercadores que .^ítaua no porto , fe partio para

Malaca acompanhado de Fero tauares na íua fuíla. Gil

fernandez de carualho fem eíperar polia repoíla das car-

tas que mandara a Gonçallo vnz de tauora
,
pollo aperro

em que lhe pareceo que deuia de eítar a noíía fortaleza
,

deixou a íua náo
,
que eílaua ha carga com alguns Portu-

guefes para fua guarda , e fe embarcou em huma fermofa

galeota com corenta Portugueíes , e íe fez ha vella para

Malaca, onde continuando os inimigos as batarias, e

frequentando os aílaltos, puícrao os noííos em eílado, que

.nnivtas vezes íe virão defcoiiíiados de fe poderem fuílen*
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tar ,
por chegarem a tamanha falta de maRtimentos

,
que

comião ja coufas muito nogentas e auorreciueis , com
que começarão a morrer muytos da genre baixa , e os eí-

crauos paíTaremíe para os inimigos : e eílando neíles ter-

mos , íendo ja no mes de Julho, aparecerão duas náos que

vinhão de Cochim carregadas de fazenda , huma de Ai-

uaro da gama capitão então daquella fortaleza , em que

vinha hum Luís marríz , e outra de hum António martíz

o furdo
,
que em íendo viílas dos inimigos fairao a ellas

com muytos nauios ;
porem Gemes barreto

,
que não

eílaua defcuidado , fe foy meter com a íua caraueila an-

tr'elles e as náos , dando e recebendo muytas bombarda-
das, e com muyto dano dos inim.igos , e muyto pouco
ou ninhum feu , a peíar de todos elles ,as trouxe em fal-

no aiéfurgirem defronte da fortaleza : nos noílos ouue
então algum aluoroço com eíle íoaorro , em que lhe fo-

rão alguns mantimentos
,
porem forao tão poucos que

não bailarão para deixarem de andar todos muyio fracos

com a grande continuação dos affaltos , com que de dia

nem de noite podiao tomar repouío. Poucos dias após eílas

mãos aparecerão outros dous nauios , que vinliao da ban-
d'a do eftreyto de Cincapura , de que hum era a náo de
Bernardim de loufa

, que vinha de Maluco , em que vinha
por capitão Manoel de figueiredo , na qual vinha tam-
bém Chriílouão de íá , fidalgo honrado, e de grandes
elpritos , e o outro era hum galeão que vinha de Timor
carregado de íiindalo, dos quais em auendo viíla os Ma-
Jayos fizerão o feu uíado cometimento para os tomarem

,

c Gemes barreto a fua uíada diligencia para os defender
CO meímo fuceíTo que teue das outras vezes

,
porque os

trouxe em íaluo a íurgir no porto , c dom Pedro recebeo
Chriílouão de íá com a honra egaíalhado que merecia.

.iJ3! sup j^;.?i •

C A-
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CAPITULO LXXX.

Hum cafre catino de hum Português toma por força hum
Jao , de que o capitão fabe de hum ajfalto ,

que os Ma*
íayos detrimijíão de lhe dar , de que fe defende co ardil
que lhe dd hum joldado particular. Os Jaós no mefmo
tempo cometem polia banda do mar , e o que lhe Jucede*

INdaque os noíTos com eíle fegundo focorro ficarão

algum tanto mais deíaliuados , todauia inda as coufas
cílauao em eítado

,
que muytos eícrauos dos portuguefes

le paíTauão aos inimigos para a parte onde cílauao os
Jaós, porque aly era o lugar mais acomodado paraiflo,
de que o capirão andaua allaz enfadado , e de não poder
tomar huma lingoa, de quem foubeíTe a detriminaçao dos
inimigos , e como iílo íe praticaua na fortaleza

,
porque

o capitão tinha encomendado a todos os Portuguefes o
remédio deíla neceíTidade , íe foy hum efcrauo cafre a feu

fenhor , e lhe pidio huma efpada curta
, porque fe que-

ria arrifcar a tomar hum Jao. O íenhor receofo que
foíTe aquillo inuenção para lhe querer fugir, duuidou
darlhe a eípada , mas defpois cuidando comlígo , que íe

elle tinha peníamento de lhe fugir , tanto o podia fazer

co a efpada , como fem ella , lha deu , entendendo que
Jias vezes dá Deos o remédio das neceííidades donde os
homens menos o eíperao. O cafre fe meteo no mar com
a eípada nua na mão direyta efcondida debaixo d'agoa,
por aquella parte por onde os outros efcrauos cuíluma-

uão fugir, e começando a paííar vagaroíamente para a

outra banda , antes de chegar a ella acudirão os Jaós a

recoihello como cuílumauão , e dandolhe hum delles a

mão o cafre lhe pegou com a fua efquerda por hum bra-

ço , e leuantando a direita, que leuaua debaixo d'agoa , lhe

deu tal golpe com a efpada pollo ombro, que quaíi o abrio

todo, e o foy leuando polia agoa araílo. O fenhor do
caíre que com alguns amigo? feus eílaua defloutra banda,

eai vendo o que paííaua , e que acudião muytos Jaós cm
fauor
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fauor do feu , deípararão nelles as eípingardas com que

os fízcrão deter , e o cafre teiie tempo de vir a terra fer-

rado no Jao , que Jogo foy leuado ao capitão
,
que o eíli-

roou em eftremo , e lançando os braços poUo pefccço ao

cafre , o forrou logo ;e feitas perguntas ao Jao num lu-

gar apartado , refpondeo que todos os da liga eílauao ef-

perando polia lua noua ,
para defpois de fazerem íuas ci-

rimonias darem hum brauo aíTalto ha fortaleza com muy-
tas efperanças de a tomarem

,
para o que linhão teyto

mais de cincoenta eícadas , e outros muytos petrechos

para encoftarem aos muros. Tomada eíla informação

mandou o capitão entregar o Jao aos rapazes
,
que o fi-

zerão em pedaços , e íe começou a fazer preíles para re-

ceber os inimigos com muyio trabalho, e não íem algum
receyo

,
polias moftras que vio delle na gente da forta-

leza com as nouas que dera o Jao. Auia aly então hum
íoldado de idade ao parecer de mais de corenta annos ,

cujo nome não veyo ha minha noticia ,
que íem outra

companhia fenao das fuás armas íe recolhia em huma
tenda de palha

,
que elle meímo íizera , fem conueríar

com ninguém, nem íer conhecido; eíle vendo o traba-

lho e fadiga em que o capitão andaua de íe fortificar, o
tomou de parte , e lhe aconfelhou que mandaíTe tirar os

maílos de todos os juncos que eílauao no rio , e os puíeílc

por cima dos muros , e no tempo do aíTalto , deípois que
os inimigos lhe encoííaíTem as eícadas , os deixaflem cair

fobre ellas,que iílo fomente bailaria para os desbaratar,

porem que importaua íer feito com tanto fegredo
,
que

os inimigos não pudeíTem ter auiío diílo pollos eícrauos
que fugião. O capitão aceilandolhe o confelho, e agarde-
cendolho muyto, que he virtude importantilTima a to-
dos os que tem qualquer género de mando ou gouerno »

o começou logo a pôr por obra , e fez pôr todos os ma-
ílos ao íopé dos muros deitados ao comprido , e porque
não baílauão para o cercarem todo em roda , íuprio a

falta delles com as vigas de algumas caías que mandou
derrubar, e por cima dos muros ordenou aparelhos para

Parr. IF. Rr ala-
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alarem eíla madeyra acima quando foíTe tempo, de que
os cafados , e outra muyta gente , que não atinauâo com
a rezão daquillo , começarão a murmurar, auendo que o
capitão ja com medo não fabia o que fazia ; porem elle ,

a quem ifto chegaua has orelhas , o diíTimuIaua com muy^
to íofrimento , o que todo o bom capitão he neceflario

fazer em fem.elhantes tempos , e chegado o dia da lua

noua, que foy aos doze do mes de Agoílo, tendo o ca-

pitão ja então prouidos todos os lugares importantes o
milhor que foy pofiluel , em íe pondo o foi começarão
os inimigos a fazer muytas feftas , tocar íeus eftromen-
tos , e Jeuantar grandes gritas dentro nas fuás cítancias,

e deíparar juntamente a lua artilharia : dom Pedro
,
que

não eítaua delcuidado , fez logo alar os maílos e vigas

acima dos muros , e então deícubrio aos capitães das

eílancias o fegredo daquillo , e lhes diíTe que tanto que
os mouros encorraílcra as efcadas has paredes , deíTem de
iTião a aquella madcyrn , e a deixaííem cair íobr'ellas. Os
mouros defpois de pníTarem toda a noite nas fuás feftas ,

tm íendo cortro d'alua fairao d;ís fuás eílancias com gran-

des gritas e alaridos , leunndo mais de cincoenta efcadas

muyro grandes poílas em rodas , e diante delias groíTas

c fortes mamas para defcníão dos que as leuauão , e com
liuma conFuíaõ barbara arremeterão os Malayos cos mu-
ros da banda de Ilher , e cncoílarão nelles as eícadas por
onde começarão a íubir. Os noííbs

,
que eílauão bem ha

Jería , os deixarão chegar ha lua vontade , e como virão

as efcadas bem ciíeas , derão de mão a toda a madeyra ,

que caindo febre cilas com Iium efpaníofo eíirondo , as

jfizerão em pedaços com todos os que fubião por ellas

,

emuyíos dos que eílauão em baixo , e após a madeyra ,

íorao muytas panellas de poluora
,
que tomando fogo

íobre aquelle tão copiofo ajuntamento , fizerão o leu

cuílumado eíFeiro , com que o Rey de Ujanrana , e os ou-

tros Reis da liga íe forão recolhendo , deixando ao pé
dos muros mais de quinhentos , inins abrafados , e ou-

tros feitos em pedaços. Os Jaós cometerão no mefmo
tem-



dei Rey Dom João o III. 315'

tempo polia banda domar, de que huma grande caiiti-

dade entrou cm Juima d'algumas caías ,
que o capitão

mandara fazer de fóra da tranqueyra , em parte que dç

maré vazia fícauão em íeco , e na enchente todas meti-

das n'agoa ; ea huma mulher velha mahyd, que acharão

na caía
,
perguntarão pollo caminho que liia para o mon-

te, onde eftaua a irmida da Madre de Deos , porque eíta-

ua detriminado antre eíles apoderaremíe dclic para daiy

ficarem fobre a fortaleza
,
por elle eftar acaualeyro del-

Ja ; a que a velha refpondeo que lhe iria moftrar o ca-

minho , e íaindoíTe para fóra, ferrolhou a porta , e foy

dar rebate ao capitão
,
que tinha encomendado aquella

parte do mar a Chriílouao de íá , e o mefm.o capitão

lhe foy dar recado
,
que acudilTe has cafas onde eílauao

os inimigos , e elle le foy a dar viíla has outras eítancias,

em que auia grandillimas gritas : dos noíTos fe forao huns

poucos has caías , e fubindoííe em cima dos telhados os

deílelharão , c com as efpingardas derrubauao os inimi-

gos , os quais íendo muytos , c vendo que não tinhao

por onde fair, tomarão por remédio andarem de huma
parte para outra , para que os noílos lhe não pudeíTetn

tomar ponto, mas nem ido baftaua para deixarem de

cair muytos, até que o medo lhes pôs tanta forqa que
arrombarão huma porta, e fairão a huma varanda, po-
rem os noíTos fe paflarão a ella por cima dos telhados,

e a deílelharão para o mefmo eíFeito , mas como era tão

baixa que os inimimos chegauão com as lanças acima ,

os começarão a tratar mal
,
por onde os noíTòs pidindo

panellas de poluora , as deitarão antre elles , com que
arderão muytos , e outros íe lançarão da varanda abai-

xo
,
que por íer então conjunção de maré vazia , cahi-

rão em terra , onde também forao mortos a mayor parte

has eípingardadas , com que os inimigos fe acabarão de
desbaratar de todo, e íc recolherão has fuás eftancias

com aflaz de dano , fendo ja quafi duas oras de dia.

Rr 2 CA-
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CAPITULO LXXXI.

Os Reis da liga fe apareIhao para tomarem a fortaleza
ha jome ; o capitão nja de hum ardil cor,i que os Mala'
yos fe uão a fuás terras» Os jaos continuao porfy o cer^

CO. Chega aly Gilfernandez de carualho \ dd huma noi~

te nos Jaos , e o que lhe fucede \ elles fe recolhem a fua
terra desbaratados. Sucede na fortaleza huma doença^ de

que morre ynuyta gente , e a caufa delia ; o capitão a
remedeya»

VEndo os Reis da liga o dano que tinhao recebido na-

quelle cerco , afientarao antre íy de comum parecer
de todos

,
que cumpria a íua honra e a íeu credito não

fe mudarem daly fem tomarem a fortaleza , e que para
iílo efperaíTem até a mouçâo , em que auiao de vir os jun-

cos de Jaoa com mantimentos para Malaca , e os reco-

Iheííem a íy , e fe a parcebeííem de mantimentos para
todo aquelle anno , com que aos Portuguefes nao fica-

ria outro remédio de faluaçao fenáo enlregaremíTe, pois

r.íío lhe podião vir mantimentos doutra parte fenao da
Jaoa , e aíTy podcriao efcufar os trabalhos e perigos dos
aíTaltos -, com a qual refolução fe fortiticaráo de nouo ,e
puíerão em ordem de eílar aly todo o verão : de que fen-

do logo o capitão auifado , entrou em nouos receyos ,

entendendo que íe o deíenho dos inimigos tinha bom
íuceílb , não auia duuida em lhe vir a foltar o mantimen-
to , e faltandolhe eíle , não via maneyra para íe poder
defender

,
porque o que auia então na fortaleza era tão

pouco
, que fe auiao por bem liurados os que podião auer

has mãos caens, gatos , ratos , ou coufas deíla calidade

para comerem. No meyo deíla grande anxia e indetrimi-

nação lhe acudio aquelle Toldado
,
que lhe deu o coníelho

dos maílos, com outro coníelho não menos proneitofo

que o primeyro , o qual foy que deípidiíTe aqucllas náos,

que eflauão no porto, com fama que as mandaua dar nos

lugares deUjantana e de toda aquella coíla
,
porque pa-

re-
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recia que forçadamente os Inimigos auiao de acudir a

íuas terras ,
porque lhas não deílruiíleni , e que íblIeiTi eí-

perar os juncos da Jaoa nos eílreytos , e ahy reígaraíTcm

os mantimentos com roupas , e os tornaííem a deípidir.

O capitão , a quem iílo pareceo taó bem, que o teue mais

por inípiração diuina que por defcuríb liumano, mandou
Jogo chamar ha ramada Luiz martinz capitão da não de

Aluaro da gama , e Brás roballo capitão do íeu galeão,

e Antão nunez , também capitão de huma náo íua , c pu-

bricamente lhes diíle que todos juntos íe foíTem por aqueí-

la coíla , e nos Jugares de Ujantana , de Pêra , de Pão ,

dos Mnrruás , e em todos os mais mereliem tudo a fo-

go e a fangue , fem perdoarem a coufa viua ; e nas náos

Jhe mandou embarcar muytas roupas das que os Jaós vão
bufcar a Malaca , e mandou armar duas fuftas para irem
em íua companhia , e aos capitães deu hum regimento
cerrado que no fobreícrito de fora dizia, que o não abrif-

íem íenão defpois de ferem fora dos eílreytos , e fzcíTcm

o que nelle lhes mandaua ; os quais fe embarcarão logo

e íe fizerão ha vella , e como eftas couías paíTarão em
pubrico, logo o Re/ de Jor teue auifo delias

,
porque

trazia na fortaleza grandes intelligencias , e no meímo
dia que partio aquella armada , elle e todos os Reis que
com elle eílduão fe forão embarcar para irem acudir a

íuas terras. Os Jaós que eílauao alojados da banda de
Malaca

,
quando íouberão que os Malayos erão idos fem

lho fazerem a faber , detriminarão de continuarem elles

fós por fy aquelle cerco , e tomarem aquella cidade
,

para o que ametade delles fe paliarão para a banda de
liher , onde os Alalayos eílauao ,para de mais peno ba-
terem e aíTairarem a cidade. Logo ao outro dia íeguinte

chegou ao porto Gil fernandez de carualho com a íua

galeota muyto embandeyrada , a quem ho capitão fahio

a receber ha praya , e com muytas honras e aluoroço o
recolhco para a fortaleza, e dnndolhe conta do que até

cntao era pafTado, e da ida dos Malayos , lhe pidio

elle licença para de madrugada ir dar nos Jaós, que o ca-

Pi-
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pitão lhe concedeo facilmente
, para o que Gil fernandeí

íe fez preftes , e ajuntando duzentos homens , em que
entrauaô todos os fidalgos e caualcyros

,
que aly nuia, fez

delles três eícoadrões , de que tomou hum para íy que
auia de ir na dianteira, e dos outros deu hum a Chriílouao
de íá , e outro a Gemes barroto , e no coarto d'alua fahio

da fortaleza , ficando o capitão ha porta com toda a mais
gente , e deu nos inimigos

,
que eftauao deícuidados , com

tamanho Ímpeto e eílrondo , que primeyro que foubeíTem
o que era jaziao ja mortos mais de cento , e baralhan-
doííe em fim todos , fizeraõos noíTos nos inimigos gran-
diíllmo eílrago. O Sangue de patê, general daquelle exer-

cito j acudio com hum fenhor dos da Jaoa , e com to-

do o feu poder remeterão aos noíTos , e os fizeraô parar,

mas naô que largaíTem as tranqueyras que tinhaó toma-
do. Aquy derao huma lançada a Gil fernandes por bai-

xo do braço , de que cahio no chão com a força do gol-

pe , e ficou ferido , mas naó de maneyra que íe nao pufeí-

íe logo em pé animando os íeus , e encontrandoíTe com
hum íenhor daquelles da Jaoa remeteo com elle , e o to-

mou com huma eílocada pollos peitos em deícuberto,

de que logo cahio morto , e lhe tomou a eípada e hum
cris guarnecido d'ouro , e aquy lhe derrubarão o alferes

da íua bandeyra , a que acudindo com muyta preíTa hum
Joríe borges , a tomou , e fe pôs com ella em cima da
tranqueyra. Os Jaós vendo cair aquelle feu capitão íe

forao logo recolhendo para o mar com tanta preíTa e

medo , que íe metiao por elle para íe faluarem nos jun-

cos ; porem os noíTos íe forno nas fuás coílas matando
e ferindo nelles com tanta fúria

,
que muytos entrarão

com elles polia agoa , onde a muytos derao a morte. O
capitão dom Pedro da filua vendo o desbarato dos ini-

migos íahio fora com toda a gente, onde muytos da fua

companhia alcançarão ainda os derradeyros ,
que nao

deixarão ir em íaíuo , com qu.e dos Jaós íe perderão efte

dia mais de dous mil , aíTy no mar, como na terra. O ca-

pitão defpois de receber Gil fernandes , e todos os qu-e

com
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com clle forao, com as honras e louuores que mereciao,

mandou recolher das eílancias dos inimigos toda a arti-

lharia , moniçoes, e mantimentos , e tudo ornais que nel-

Jas fe achou , e a ellas mandou pôr o fogo com que de

todo foraó confumidasy c para eíla vitoria íer perfeita

e de mor goílo
,
permitio Deos auer nqucile dia huaia

tormenta , com que os mais dos juncos dos Jaós forao

caçsndo para a terra , onde encalharão muytos , e fe per-

derão com muyta artilharia, que roda os noíTos recolhe-

rão ; e porque os que lhe ficarão íenao foíTem de todo em
íaluo, le embarcou Gil fernandez na íua galeota , acom-
panhado dos bateis dos galeões rauyio bem concertados,

€ dando nos juncos fez nelles liuma grande deílruiçaô
,

de que os que fe puderaó fazer ha vella le forao aco-

lhendo para a fua terra , onde chegarão com mais da
ametade da armada e da gente morta e perdida. As náos,

que forao aos eítreytos elperar os juncos da Jaoa , reco-

IJierao a íV todos os que vierao, com quem refgatando to-

dos os mantimentos a troco de roupas, fe tornarão pa-

ra Malaca , com que o gofto da vitoria foy cntao de to-

do perfeito, porque ja linhao mantimentos cm abaítan-

ça ; porem a eíle goílo naõ faltou feu defconto , como o
tem todos os da vida

,
porque em a fortaleza ficando li-

ure do cerco começarão os noííos a beber do poço da
Batochinha, em que os Jaós tinhaó lançado taó fina pe-
çonha

,
que logo em a bebendo começarão a adoecer e

morrerem muytos , e tal era a calidade da doença
,
que a

cjuem daua o foi na cabeça aly cahia logo , e aííy íe en-
terrauaô cada dia doze

,
quinze Portuguefes , e como íe

íT^orreraõ de pefte os leuauaó arraílo polias ruas até hum
r]uintal do eíprital onde os enterrauaó juntos , da qual
doença morrerão mais de duzentos Poriuguefes , e muy-
ía gente da terra, de que todos os viuos andauao co-
mo pafmados , e fora de íy, O capitão, vindo a enten-
der a cauía daquelle mal , mandou Jogo efgotar o po-
ço e alimpallo

, e que todo aquelle anno fe nao bebeí-
í'e delle. Gil fernandez de carualho vendo que naõ ti-

nha
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nha aly mais que fazer , deípidido do capitão fe tor-

nou para Qiiedá, onde tinha a Tua náo : e o capitão ven«

doíTe defapreíTado mandou a carauella, em que viera

dom Garcia de menefes para Maluco, de que deu a

capitania a Gemes barreto , e nella mandou muytas rou-

pas e prouimentos para aquella fortaleza , e partindo

no fim d'Agoíto chegou a Ternate em Nouembro do an-

no paíTado.

CAPITULO LXXXIL

Ordena el Rey nojfo fenhor que o princcpe dom yoao feu

filho tenha cafa porjy , e geitte particular do feu Jer~
uiço ; nomea as pe(]oas que o hão de acompanhar das

portas a dentro , e o modo em que o hão de jazer,

IP
Stando El Rey noíTo íenhor ainda em Almeirim

1/ no mes de Junho de I5'5'I, vendo que o princepe

dom João feu filho tinha feitos catorze annos , porque
os fizera aos dous do melmo mes de Junho, e que era

ja idade em que parecia rezao c deuido ter elle cafa por
iy^ onde fofle dormir , e gente particular de feu feruiço

,

porque até então não tiuera nada difto , e dormira fem-

pre em caía da Rainha ha ilharga da cama de fuás Alte-

zas , defpois de lhe ordenar as peííoas que o auião de
acompanhar das portas a dentro , e os lugares que quais-

quer delles auião de ter , huma fegunda feira, vinte e três

dias daquelle mefmo mes de Junho , ouue S. A. por bem
que o princepe fofie dormir a íua caía , e o que aílentou

a cerca da gente que o auia de acompanhar das portas a

dentro foy o que íe fegue. Qye António de fampayo feu

'moço da guarda roupa , e hum moço da camará, por aíly

fer cuílume , dormifTem dentro na cafa onde o princepe

dormiíle , e que na cafa de fora ha porta delia dormiííe

em cama no chão Ruy pereyra guarda mor do prince-

pe , e em íua companhia dom Aftbnfo feu copeyro mor
filho de dom Fernando de faraó , dom António de vaí-

con-
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concellos , filho do Arcebispo de Lisboa ,
fida!go do prin-

cepe , dom Franciíco de lima , moço fidalgo, filho do bif-

conde de villa noua de cerueyra , e Aluaro pirez de ta-

uora, moço fidalgo , filho de Bernaldim de tauora rcpo-

íteyro mor dei Rey noíTo íenlior , e eftes todos em camas

no chão ; e na meíma caía não auia de dormir mais nin-

guém íenão hum moço da camará para fechar a porta.

Aficntou também S. A. que Franciíco de fá camarejro

do princepc dormiíTe em huraa caía do meímo apofento

do princepe.

CAPITULO LXXXIII.

O gouenmdor Jorfe cahral manda huma armada a Maiu'
CO , na qual fortaleza ha diferença antre dous capitães

delia , e a caufa e o fuceíjo delia, Bernardim de fou/a

'vay com gente contra a fortaleza de Qeilolo , defembar-

ca cm terra , chega até perto delia ; manda Manoel
boto ha armada , e o que fucede defta Jua ida,

PAreceome rezao não me dcícuidar tanto das coufas

de Maluco , em que neíte tempo ouue também al-

gumas dinas de memoria. Em Abril do anno paíTado de

i')')0 defpidio o gouernador Joríe cabral huma armada

para Maluco contra Caílelhanos
,
por lho mandar aííy el-

Rcy , de que então íe não deu conta por íe guardar pa-

ra agora , em que fe vay continuando co V. R. dom
Aífonfo de noronha , em cujo tempo eílas coufas de Ma-
luco ja fucederão : foy eíla armada de cinco nauios groí-

íos, de que deu a capitania mór a dom Rodrigo de me-
neies fidalgo de muytas partes boas , e dos outros capi-

tães os dous erão João dalmeyda , e hum foão marecos
da obrigação do gouernador , e os outros dous erao dom
João Coutinho, e Bernardo de fouía

,
que hião prouidcs

das viagens de Maluco, cada hum em íeu galeão, para

tornarem com a carga do crauo
,
porem debaixo da ca-

pitania de dom Rodrigo
, que leuaua prouisões de capi-

Fart. W, Ss tão



321 Qiiarta Parte da Chronica

tão mór de todo aquelle arcipelago de Maluco , na qtial

armada hião trezentos homens e muytas monições e rou-
pas e outros prouimentOF. Chegando dom Rodrigo a
Malaca , e não achando aly nouas de auer Caílelhanos
em Maluco , lhe pareceo rezão desfazer a armada , e dei^

xando aly os dous nauios da íua conferua, íe partio pa-
ra Maluco no íeu galeão , e cos dous de dom João Cou-
tinho , e de Bernardo de íoufa , onde chegou a íaluamento
no mes d'Oirubro íeguinte , e íurgirão todos em Talan-
gane , onde Bernardim de íoufa

, que fora capitão de Ma»
luco,eftaua com huma náofua, e rinha entregue a for-

taleza a Chriftouão de fã. Dom João coutinho lhe deu
hum maço de cartas, que Jeuaua do gouernador para el-

Je , e antre ellas achou huma em que lhe dizia, que em
qualquer parte que aquella o tomaíle , fendo certa a noua
da armada Caftelhana , íe tornafie para Maluco , e tornaf-

fe a tomar poíTe daquella fortaleza , conforme a huma
patente que também lhe mandaua , e com cila lhe man-
dou hum aluará para leuantar a menagem a Chriílouao de
fá ,

que então eílaua por capitão na fortaleza. A Bernar-
dim de íoufa não pefou nada com eíle negocio , aíTy pol-

Ja efterilidade que ouuera de crauo em coatro annos que
aly eíliuera por capitão, de que eíperaua milhorarfe

aquelle anno que trazia moílras de íer bem fértil , como
por lhe ficar tempo para ir tomar a fortaleza de Geilolo ,

polias pubricas murmurações que antre os homens cor-

rião d^Ile , dizendo que defpoís de quebrar a paz co Rey
daquella terra , fe hia para a índia , e os deixaua a elles

nos trabalhos da guerra ; e com iílo íe foy ao outro dia

ha fortaleza , e achou Chriílouao de fá ha porta da banda
de róra , que ja eftaua auiíado da particularidade da pa*

tente, que lhe mandaua entregar a fortaleza a Bernardim
de fouía , auendo nouas certas da armada Caftelhana, e

clle fe foíTe para a índia ,- e moftrandolhe Bernardim de
foufa a carta lhe refpondeo elle, que pois não auia nouas

de armada Caftelhana não ficaua obrigado a lhe entre-

gar a fortaleza , porque iflb dizia claramente a carta do
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gouernador ;
porem Bernardim de foufa nao lhe aceitan-

do a rezaò , lhe relpondeo de maneira que chegou o ne-

gocio a gritos e porfias de má maneira , a que Chri-

ftouão de fá diíTe
,
que o que fe podia aueriguar por ja-

ftiça fe naô deuia de leuar por paixão , que elle remetia

a cdufa ao ouuidor e ao alcaide mor da fortaleza ,
que

eftaria pollo que elles julgaflem ; ao que Bernardim de

íoufa lhe refpondeo que ninguém auia de íer juiz da. íua

honra , fobre o que ouue alguns debates , de que íe re-

cearão algumas grandes diííerenças
,
porque Bernardim de

íoufa chegou a dizer a Chriftouão de fá
,
que fe detrimi-

naíTe ,
porque elle auia de fazer o que o gouernador lhe

mandaua : e naô fora muyto de efpantar auer agora dif-

ferenças antre aquelles capitães, porque eílas parece que

crao fatais naquella fortaleza
;
porem Chriílouao de íá ,

que era brando por natureza , vendo Bernardim de fou-

fa tao colérico , e ao que parecia defarrezoado , lhe diííe

que foííe como elle quifeííe, que ficaíTc na fortaleza em-
bora

,
que elle fe queria ir para a índia , com que Bernar-

dim de foufa o abraçou , e ficarão grandes amigos ; e to-

mando logo aly entrega da fortaleza, deu a menagem delia

cm mãos de Lopo mendez botelho , feitor e alcaide mór
delia , como o gouernador mandaua na fua patente. Lo-
go após iílo detriminando Bernardim de foufa fazer a jor-

nada contra Geilolo
,
pollo trabalho que a noíTa forta-

leza podia receber daquella, fe a deixaíle em pé , o comu-
nicou com el Rey de Ternate , e lhe pidio que o quiíelíe

acompanhar naquella emprefa
,
que nao fomente lhe elle

prometeo , mas eícreueo a el Rei de Bacháo que fe quiíef-

fe achar com elles : Bernardim de foufa pôs logo em or-

dem as couías neceíTarias , e a gente que auia de leuar ,

que foraô cento e oitenta Portuguefes que eílauao íaós ,

e os mais que auia íaós, que naõ paííauaó de dez , deixou

na fortaleza co alcaide mór , e fendo tudo preítes íe em-
barcou elle na fua náo que tinha feita de nouo , dom
Joaõ Coutinho no feu galeão , dom Rodrigo de menefes

na fua carauella , Baltefar veloío capitão mór do mar,
Ss'2 Chri-



514 Qiiarta Parte da Chroníca

Chriílouaõ de íá, e Diogo de freiras, cada hum em fua co^

rocora , e Manoel boto em outra carauella que eílaua

na fortaleza, em que hiaó mantimentos, moniçoes , e

petrechos de guerra ,- e feitos ha vella
,
por acharem tem-

pos contrários, mandou Bernardim de fouía dar toas aos

galeões polias corocoras , com que fe deiiuerao dez ou
doze dias até furgirem na barra de Geilolo

,
que íoy em

vefpora de Natal , e íaluarao a fortaleza, que fe naó enxer-

gaua de fora por cauía do grande e efpeíTo aruoredo que
antre ella e o mar auia. A primeyra oitaua chegou a elle

cl Rey de Ternate, acompanhado do princepe de Bachao,
que era feu genro , com huma boa armada de corocoras ,

em que vieraó perto de cinco mil homens de peleja
,
que

do capitão foy muyto bem recebido , a quem moftrou
huma carta que o Rey de Geilolo lhe mandara ao cami-
nho , em que lhe dizia que lhe deuia lembrar ícrem am.bos

de hum.a lei, e muyto chegados em parenteíco ,
para nao

dar fauor contr' elle aos Portuguefes
,
que lhe fazia a fa-

ber que tinha comíigo muyta e boa geme , muyta arti-

lharia , moniçoes e mantimentos , e muytos Tabaros
, que

la6 huma nação de gente daquella ilha muyto temida de
todos, porque como viuem pollos matos , e lao taõ li-

geiros que falteando os caminhos aparecem em breue

tempo cm muytos lugares muyto apartados huns dos ou-

tros , tem feito crer ha gente daquellas ilhas que íe fa-

zem inueíiueis , e fe eícondcm e aparecem quando que-

rem ,
por onde fao tao temidos

,
que fó o nome baila para

pôr a muytos em fugida. Bernardim de íouía vendo a

carta lhe diíTe
,
que quanto has lembranças que el Rey de

Geilolo lhe fazia lhe reípondeíTe, que não podia eílar tão

bem apercebido de tudo , que elle o não vieíle m.uyto mi-

Ihor, e eíliueíre certo que daly fe nao auia de leuantar

até deixar aquella fortaleza poíla por terra j e mandar os

feus Tabaros para as galés da índia , por onde lhe pefaua

de lerem taô poucos ; e el Rey de Ternate aííy lho eí-

creueo , e lhe ajuntou mais que as obrigações que tinha

aos Poríugueíes peíauáo muyto mais que todo o paren-

tefco
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tefcOj e que por efle mcfino parenreíco, que tinha com elle,

lhe aconfelhaua que íizeíTe pazes co capitão com quaif-

quer condições que lhe elle pareceíie , nem quifefle ex-

perimentar as forças e a fúria dos Portugueíes ; com a

qual repoíla o Rey de Geilolo mandou meter dentro na

fortaleza todas as fazendas dos íeus de ouro
,
prata , e

peças ricas
,
para os obrigar a pelejarem por defender

o íeu , e elle meteo aly pubricamente o íeu tiíouro , para

dar a entender que nao temia os Portugueíes, mas de

noite os mandou tirar com, tanto fegredo que ninguém
o foube fenáo os que o leuarao ; elle mefmo foy com
elles , e lho fez enterrar em hum lugar fecreto , e a mef-

ma noite matou a todos os que iho leuarao
,
para nao auer

quem o pudeíTe deícubrir. Bernardim de fouía defembar-

coa a derradeyra oitaua do Natal , e ordenou que dom
Rodrigo de meneies e Baitefar veilofo foílem na van-

guardiã com íellenta Portugueíes , e com elles Cachil Gu-
zarate com dous mil Ternates , e logo elle cos mais Por-

tugueíes e a bandeyra real, e as peças de artilharia de

campo, e na retroguardia eí Rey de Ternate , e o prin-

cepe de Bacháo feu genro com todo o reílante do exer-

cito , e com efca ordem forão marchando pollos matos

com guias , íem acharem impedimento algum aré chega-

rem ha viila da fortaleza , que foy fendo ja muyto perto

da menham , e porque nao auia aly outro lugar em que

je alojalfe o campo fenao hum outeyro
,
que eítaua hum

tiro de berço da fortaleza , o mandou o capitão arrafar

de todo por muyta gente da dei Rey de Ternate , em que
fe gaílou todo o dia aié a tarde, donde antes que foííe

noite o capitão deípidio Manoel boto com alguma gen-

te para ir ha armada trazer mantimentos e algumas pe-

ças mais de anilharia , e outras couías que erão neceíTa-

rias , e os noifos fe alojarão aquella noite no outeyro ar-

raiado , com as armas fempre has coitas , e grandes vi-

gias , e muyta definquietsçao
,
por ferem perleguidos de

muytas efpingardadas
,
que lhe tiraua alguma gente que

£l Rey de Geilolo aquella noite fizera pôr polios matos,
fem
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ícm os noílos atinarem donde lhe aqiilllo vinha , perfa-

zer grande eícuro , mas derparando também a íua arca-

buzaria cm torno do arrayal. O capitão em íendo me-
nham quis mandar Balteíar velloío com alguns Toldados

a dar coílâs a Manoel boto, que auia de vir da armada
embaraçado co que fora bufcar ; mas el Rey de Ternate

]he diíTe que era trabalho defnecefíario, porque o caminho
eílaua feguro, e eílando ja o capitão de todo quieto fe

lhe tornou o coração a definquietar de nouo , e fez partir

Balteíar vellofo com tanta prefía que lhe íicaraõ alguns

dos que auia de leuar comfigo , e chegando a meyo ca-

minho deu ncUe o princepe deGeilolo, que com coa-

tro centos homens dos feus principais tinha feito huma
embofcada nequelles m.atcs

,
quiçá tendo auifo da ida de

Manoel boto , e que então íe eílaua efperando. Baltefar

vellofo que em idade de íetenta annos tinha inda a viue-

za do eípirito , e o esforço tão inteyro como íempre ti-

uera , ajuntando os feus
,
que lerião perto de vinte, afora

alguns eícrauos e Ternates ,
poílo elle na dianteyra , e

Anrique de lima de trás , remeterão cos inimigos , no-

mcandoíTe muyto alto como he cuílume antre aquellas

gentes , e trauarao antre íy huma briga aílaz afpera , em
que Balteíar velloío, e Anrique de lima, e outros íete

ou oito fizeraõ coufas muyto para fe lhe auer inueja. Os
Ternates , e ainda alguns Portugueíes , íe forao reco-

lhendo e pondo em faluo ; porem os que íicaraõ trotarão

os inimigos de rnaneyra , que com morte de mais de cento

os puferaó em fugida , e ficarão fenhores do campo feni

elles derramarem fangue , e le foraõ demandar Manoel
boto ,

que logo encontrarão , e o acompanharão até o ar-

rayal , onde forao recebidos com a feíla e contentamen-

to que le deuia a tão glori.oía vitoria.

C A.
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CAPITULO LXXXIIII.

D^Jfe conta do edifch da fortaleza dcGeilolo, O caftíãs

Bernardim de foujafe aloja defronte delia , c defpois mu*
da o alojamento ; fazcmlhe alguns requerimentos para
queje recolha , e o que rejponde. El Rey de Tidere rem
duas vezes com huma armada a Geilolu vijitar o capitão^

e el Rey de Ternate ; torna terceyra 'vez , e o que niffo

paffa.

O Edifício deíla fortaleza de Geilolo era de pedra e

terra íoira , aííaz forre para a ufança daquella ter-

ra , tinha na frontaria dous fermoíos baluartes em fornia

triangular, e de hum angulo de hum delles corria huma
cortina até enteftar em hum grande e forte caílello ro-

queyro, em que também auia outros dous baluartes ^

polia parte que fica para o mar
,
que era mais baixa , ti-

nha da banda de fora do muro outro baluarte que cahia

fobre hum eíieyro , de longo do qual eítaua eílendida a ci-

dade , e lhe defendia a entrada , e em todos eíles baluar-

tes cílauão poftos dezoito berços de metal , e de ferro ,

e alTy a fortaleza como o caílello erao cercados em
roda de huma bem larga e fermofa caua , toda por
dentro e por fora cheya de eílrepes de bambus ma-
chos muyto agudos e bem fixados na terra , huns mais
altos que outros, e defenconírados huns dos outros, e

tão baíios
,
que ninhuma coufa

, por pequena que foííe ,

podia paíTar por elles fem receber muyto dano. E para
defeníao deíla fortaleza linha el Rey metidos nella mil
e duzentos homens eícolhidos , de que os cento eraô
cfpingardeyros. O capitão repartio os alojamentos pol-
los lugares

, que lhe parecerão mais acomodados para o
que pretendia; a el Rey de Ternate e ao princepe de Ba-
chão íeu genro pôs no lugar do outeyro que íe des-

fez , e ellc ficou mais abaixo ao íopé delles , e a dom
Rodrigo de meneies pôs algum, tanto afaftado em hum
outeiro que íicaua padraílo ha fortaleza , onde fe forti-

fica-
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ficarão todos com vallos e trincheyras. feitas de muitos

ceíloes que fe fizerao de bambus , de que aly os matos

erao todos pouoados , em que prantarao íua artilharia ;

e paíTados dous dias, que íe gaílaraô nelta obra , começa-

rão a bater a fortaleza de todas as cflancias com muyta

fúria , mas nao fizerao mais que derrubaremlhe alguns

altos
,
que logo eraõ repairados. O capitão vendo que

das eílancias ,
que eftauaô feitas , fe naõ defcubria bem a

fortaleza pollo muyto aruoredo que eftaua em torno del-

ia , mandou com outros ceíloens paíTar a fua eítancia

para mais perto , fem mudar el Rey do lugar cm que efta-

ua , donde íubindoíle em hum alto que eftaua algum tan-

to afaftado , acompanhado de Cachil Guzarate , e Cachil

Payo regedor de Ternate , e d' alguns Portugueíes para

notar bem a fortaleza , em íendo vifto delia , deípararao

alguns berços e efpingardas , com que lhe firiraô alguns

homens , Cachil Payo de hum pilouro de berço , e de

eípingardadas Baltefar vellofo , e Fernão machado caua-

leyro de muyto esforço
,
que tinha moftrado em muytas

partes , e faleceo do dia que o ferirão a hum mes , eftan-

do ja fao da cípingardada , o que elle profetizou de íy o

dia que dcfembarcou em terra , e de todos foy muyto hn'
tido. O capitão fe recolheo daíy afiaz enfadado afly do
defaftre daquelles homens , como de não poder achar hum
bom fitio para alojar o feu campo , e também por não
poder tomar alguma lingoa , tendo para ilTo feito muytas

deligencias , até que hum dia Gabriel rebello com dous

companheyros chegandoíTe ha fortaleza notou hum lugar

muito acomodado para o arrayal e para a bataria , de que

dando conta ao capitão , e indoo clle ver com alguns

que leuou comíigo , afícntarSo que aquelle era o milhor

lugar que aly auia para o que defejauão ; e logo fe muda-

rão para elle , e fe fortificarão de nouo com vallos e trin-

cheyras, em que aíTcnrarao huma efpera, hum íaluage, coa-

tro camelietes , e alguns falcões , com que começarão a

bater a fortaleza. El Rey de Ternate vendo que o capi-

tão infiftia no cerco , como era parente do outro, e da fua

ley >
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ley j arrependido ja de ter cometido aquella jornada ,
por-

que no começo delia imaginou que o capitão fe enfa-

daíTe logo , e fe tornaíTe a recolher como tinhaó feito

outros , diíTe hum dia ao capitão, que tudo quanto traba-

Ihaua era debalde
,
porque aquella fortaleza tinha muyta

gente , era que auia rauytos efpingardeyros , e eítaua pro-

uida de muytos mantimentos, por onde fe não podia to-

mar como elle cuidaua
,
que fe deuia recolher , e naõ per-

der o tempo que podia empregar em outras coufas de mais

honra e proueito, e iílo mefmo lhe diíTe Chriílouao de fá,

e outras peíToas que também andauao enfadadas ,
por lhes

parecer que daquelle trabalho íe não auia de tirar bom
fruito; a que o capitão lhes refpondeo

,
que ja que ai/

cílaua com tanto cabedal metido , auia de leuar ao cabo
o que começara

, que efperaua em Deos que o auia d' aju*

dar; e ainda que el Rey lhe tornou a pôr diante as diffi-

culdades daquelle negocio , e fe Uiq ofFereceo para fazer

guerra a aquelle reyno por fóra com a íua gente , deílruir-

Jhe as aldeãs, e trazerlhe mantimentos , elle lho nao acei-

tou , e continuou com a bataria , mas com pouco dano da
fortaleza, de que entrando algum tanto em defconíían-

ça
, quiíera cometella por aííalto , mas nao íe vio com a

gente que para iíTo lhe era neceíTaria
, pollo que detrimi-

nou de a cercar em roda para lhe tolher de todo os man-
timentos; e fem tomar niflo parecer de ninguém, man-
dou começar d' abrir huma caua do arrayal para a forta-

leza ao comprido , e na ponta delia ordenou huma tran-

queyra muyto forte, que fícaua quaíi na altura dos muros,
para onde fez paííar dom Rodrigo com trinta homens ,

mas porque aly fícauão tao defcubertos aos m.uros
, que

recebião muyto dano das efpingardas dos inimigos, fem íe

poderem valer , os mandou recolher o capitão ; de que
o Rey deGeiloIo moílrou grande aluoroço e oufania de
cima dos mures , com tudo a bataria nao ceíTaua , de que
geralmente murmurauao todos , atribuindolho huns a cu-

bica ,
por querer antreter aly o tempo para carregar a

iua náo do crauo , e íe ir íó para a índia , e deixar os ga-
Farí. IK Tt leões
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leões da viagem , outros a fraqueza
,
pornáo fe atreuet

a dar o afialto , fcm o qual diziao que a fortaleza fe nao
podia tomar; porem eile fem fazer caio diílo , nem de
alguns requerimentos que lhe fízerao Bernardo de foufa ,

e dom Joaõ Coutinho
,
que fc recolheíle antes que lhe íu-

cedelTe algum deíaílre
,

pois íe gaílaua a mouçao , e eile

nao tinha poíTe para tomar aquella fortaleza , mandou
continuar com a bataria , e com a obra das canas para to-

mar os inimigos ha fome , o que íe nao fazia íenaõ de
oioite

,
porque de dia lho impedia a arcabuzaria dos ini-

migos , e deíla maneyra chegou a cercar a fortaleza era

roda com cinco tranqueyras fromeyras aos baluartes ^

em que prantou peças d' anilharia ; e ainda que no come-
ço deíla obra todcs os do exercito a auiaõ por efcufada ,

€ de pouco ou ninhum eíFeito , com tudo deípois que vi-

rão, a traça delia , e a ouueraó por de muyta importância ,

ajudauaõ todos a ella com muyto goílo. Os inimigos, fen-

tindo trabalhar os noíTos de noite , faziaô dos muros muy-
tos fogos para defcubrirem o que era , nao ceííando toda

a noite a fuâ arcabuzaria , com que nao deixauao de fazer

algum dano , aíTy nos que trabalhauao, como no exercito.

O Rey de Tidore que todos os dias tinha auifo do eftado

em que cílauao as coufas , quando o teue da obra que os

noílos tinhaõ feita de nouo em torno da fortaleza , recean-

do que fe aquella fe tomalle, a fua nao poderia ficar em
faluo ,

por confelho do Rey de Geilolo amanheceo hum
dia naquelle porto com huraa armada , e furgio antre os

galeoens, donde mandou logo Cachil Manauari feu irmão

a vilitar o capitão , e er Rey de Ternate
,
que do capitão

foy bem recebido , e com a repoíla da viíitaçao do capi-

tão íe foy continuar com a dei Rey de Ternate , a quem
dizem que dilTe em íegredo

,
que el Rey feu irmaõ lhe

mandaua pidir que trabalhaííe muyto por impidir aquelle

negocio 5 c o mais que antre elles pafiou febre iílo íe nao
foube. Recolhido o Tidore para el Rey feu irmão, eile

íe tornou a fazer ha vella para o feu reyno ; mas como
hia com grande receyo dacjuelie cerco , e elRey de Gei*

lolo
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lolo tornou a puxar por elle, para que trabalhaíTe pollo

fazer leuanrar, tornou a voltar para Geilolo , e furgindo

afaftado da armada , mandou outra vez vifitar o capitSo

pollo mefmo feu irmão ; a que elle, entendendo o deípro-

pofito da vifitação , refpondeo que íe nao vinha a mais

que a vifirallo era grande mercê para elle , mas que íe

vinha em. fauor dei Rey de Geilolo lho deícubriíTe ,
para

mandar recado ha armada que o deixaíTe entrar íegura-

mente na fortaleza
,
porque quanto mais gente ouueíTe

nella , tanto m.ais goílo teria de a tomar ; com a qual repo-

íta íe tornou o embaixador, deixando dito como em íegre-

<\o a alguns Ternaies
,
que el Rey íeu irmão hia queimar

a noíTa fortaleza , e a ráo do capitão que eílaua ha car-

ga , entendendo que os Ternates o auiao logo de defcu-

brir , e imaginando que em o íabendo o capitão leuanta-

ria logo o cerco por acudir ao que tanto lhe importaua ,

o que em lhe chegando has orelhas diíle , que de lhe

queimar a lua não lhe daua muyto pouco ,
porque por

ninhum intereíTe auia de deixar o que cumpria ao feruiço

dei Rey , e íe lhe tomaffe agora a fortaleza hia pouco

niílo
5 porque a todo tempo lha tornaria a tomar , c com

ifto deu mais prefía ha obra das cauas e dos fortes ; e ven-

do o Rey de Geilolo que com tudo o capitão fe punha em
ordem de leuar ao cabo a íua delriminaçaô , nao deixou

de bufcar maneiras para lho impedir , mas tudo foy íem

proueito ; e el Rey de Tidore como também eílaua com
muyto receyo , e não fe quietaua , tornou a voltar com
a íua armada para ver íe podia tomar hum dos noíTos ga-

leocns ; de que íendo auiíado o capitão , antes que elle

chegaíie mandou dom Rodrigo para a arm.ada ,
que o nao

deixafíe chegar a ella , e aparecendo el Rey ha viíla o foy

demandar dom Rodrigo em hum batel muyto bem efqui-

pado , e coatro corocoras , do qual auendo viíla el Rey ,

€ entendendo a fua detrimin?.ção, íe tornou a fazer na vol-

ta de Tidore , e não tratou de tornar aly mais.

Tt a C A-
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CAPITULO LXXXV.

El Rey de Ternate fe recolhe doente ao Jeu Reyno, Gabriel
rabello queima humas poucas de cajas dos inimigos , don^

de de[cobre a Jua cidade, O capitão manda gente a pôrlhe
o f(^go ; i^^^i auijo de huns poços de agoa doce ^ donde be^

bem os da fortaleza \ ifianda-os tomar ; os inimigos come^
tem pazes ; fucede hum dejaftre em hum batel nojjo. ElRey
de Geilolo faz pazes co capitão , e as condições delias,

NEfte meyo tempo, em que não ceíTaua a bataria, nem
a obra das cauas , e dos fortes , adoeceo el Rey de

Ternate , e íe foi curar ao feu reyno , e deixou em feu lu-

gar Cachil Guzarate , homem inchado e arrogante , e

muyto temido dos naturais daquella terra , de cuja ida ou-
ue grandes murmurações , e algumas deíconfianças

,
que

o capitão fofreo , e ainda atalhou com muyta prudência e
brandura , e não deixaua de continuar com tudo o que lhe
parecia que podia íeruir para o que elle pretendia. E fu-

cedeo que huma noite Gabriel rabello defejando queimar
humas quinze ou vinte cafas, e certas embarcações queef-
tauão varadas de longo do muro , íe foy li com dez com-
panheyros , e pondolhe fogo foy fenrido dos inimigos de
cima, que não oufarao a fairfóra, receando fer aquillo al-

guma cilada para os fazerem acudir a aquella parte , e co-
meteremnos por outra , e de cima defcarregarão íobrc
elles tantos tiros que os íizeraõ afaftar, ficando huma fó

das cafas em faluo ; porem hum Triílaõ gomez miftiço da
terra deitou de longe huma bomba de fogo

,
que acertan-

do a cair fobre a caía ardeo logo toda , e com a claridade

enxergarão os noílos toda a pouoaçaô, que eftaua edificada

íobre o eíleyro
, que d'agoas viuas fe cobria todo , e paf-

faua ao feco e para a outra parte da cerca , da qual pouoa-
çaô os noíTos até entaõ nao tinhao noticia , e foraó dar
conta delia ao capitão , e do modo de que era feita , que

'

clle eftimou muyto íaber, e mandou logo o capitão mor do
mar, que cora cincoenta foldados , e quinhentos Terna-

tes
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tes íe foíTe meter no eíleyro para dar coílas a alguns ho-

mens
,
que auiao d'ir com Janças de íbgo a queimar a po-

uoaçao, e as embarcações que eítauao varadas ; e indo eíla

gente demandar o eíieyro , deraõ todos na vaia , em que

eíliuerao com muyto trabalho , e naô fem perigo / porem
alguns que pudera6 paílar adiante, fem guardarem ordem,

nem efperarem pollos companheyros , chegando ha cida-

de lhe começarão a pôr o togo com tamanhas gritas , que

os moradores, que eftauão dormindo deícuidados, faltarão

das camas com grandiílimo deíatino , e forao fugindo pa-

ra a fortaleza , imaginando que todo o poder dos nolTos

eílaua íobre elles ; aquy chegarão então os outros , e aca-

barão de dar fogo ha cidade e a todas as embarcações
, que

eraõ muytas , e arderão com grande fúria , e acabado iílo

da maneira que elles deíejauaõ , íe foraõ ainda pôr todos

em hum teío has eípingardadas cos do muro , que efiauao

vendo aquella fua deílruiçaõ. O Rey de Geilolo acudin-

do ao muro, e vendo arder toda a cidade , laiiçou fora

Cachil Quebuba feu fobrinho e genro com quinhentos

homens
,
que pondofíe cos noííos has efpingardadas o

acertou huma , de que cahio rriOrto , e doutras cairão tam-
bém mortos hum caciz feu, e outros alguns, com que os

Geiiolos vendo morto o feu principe , eo dano que ti-

nhão recebido, fe forão recolhendo , o que também os

roíTos íizeraõ lem mais dano que ires feridos , dous Por-
tuguefes , e Cachil Boçaide irmão de Cachil Guzarate ,

que fora por capitão dos Ternates. Acharãoíe nefte feito

Bernardo de íouíi , Vafco de freitas , Gabriel rabello , An-
rique de lima, e Gaípar de morim, todos fidalgos, e caual-

]eyros muyto honrados , e outros que íe não nomeão, inda
que erão de menos conta , também forão boa parte da
honra daquella vitoria. Pouco tempo defpois delia foy
o capitão auifado , que da outra banda da fortaleza aula
jiuns poços de agoa doce de que os de dentro bcbião , e
que nella naõ auia outra agoa, cue íe lha tomaíTe íicaua íem
remédio ; e pondo illo em coníelho lhe foy contrariado
polia mayor parte dos que aly eílauao , dando por rczao

o
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o muyto vagar e tempo que para aquelle negocio fe aula

miíler , e elles andarem ja todos tão caníados que não
eílauão para poderem efperar tanto , que o bom feria co-
meter a fortaleza a eícalla viíta , e concruir aquelle nego-
cio breuemente

,
porque todos não eílauaoja para mais.

O capitão dandolhes então a entender que lhe parecia

bem o fcu confelho , mandou com muyta preíTa fazer al-

guns ceílões muyto grandes, e ajuntar algumas vigas e

taboado , e tendo tudo preíles mandou a Bernardo de fou-

ia que íe foíTc para a armada , onde eftaua dom Rodrigo
nas coroccras , e que ambos foíTem pôr aquelles ceílões

íobre os poços , e ordenaffem logo hum forte em que fe

recolheflem todos , e aíTeRaíTem alguns falcões. Dom Ro-
drigo com eíle recado fe foy logo demandar os poços , e

dcíembarcando com poucos companheyros para notar o
fuio , achou tamanha refiílencia

,
que lhe foy forçado re-

colherfe pelejando cos inimigos , e lhe foy bem neceíTa-

rio a todos mofírar para quanto erão , onde ferirão a Ber-

nardo de fouía de huma eípingardada polia cabeça, de que
não teue perigo; e como iílo paííou ja íobre tarde, tor-

nou dom B^odrigo no coarto da madorra a defembarcar
com todos os íeus foldados , e cos marinheyros das coro-

coras ,
que leuauao os ceílões e a madeira , e Cachil Ayo

cos íeus Ternates para o ajudar naquella obra ; c chegan-

do aos poços íem refiílencia alguma , armarão íobre elles

os ceftoes que logo encherão de terra , e após iíTo corre-

rão com huma tranqueyra de madeyra muyto forte, em
que fe recolherão com algumas peças de artilharia, e mo-
niçoes , e mantimentos para alguns dias , e tudo com tan-

ta preíla que quando amanheceo cílaua ja tudo feito em
forma baílante para o que pertendião. Os inimigos vendo
polia menham dos muros tomados os poços logo perde-

rão o animo, e leuantando bandeyra de paz bradauao por

eila com muyta inílancia. Neíla meíma conjunção entra-

ua pollo eíteyro Chriílouão de lá com hum batel e humia

nunchua para dar na cidade , e foy a tempo que os noííos

eítauâo ha fala cos da fortaleza íobre matéria de pazes ,

e
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c ou foíTe por defcuido e defatento , ou por outra alguma
rezâo a que fe nao (abe dar faida , leuauao na tiJha do
batel huina gamella com poluora deícuberta , cm que
acertando de cair huma faiíca de fogo , tomou tanta força

que arrombou a mór parte do batel , e queimou cinco íol-

dados , de que morrerão três ; o que vendo Chriftouaõ de

íá que hia na manchua deu toa ao batel , e fe tornou para

a náo , e fem falar com Bernardim de fouía fe tornou
na manchua para Ternate. Os Geilolos também vendo
aquelle defaÁre , diíUmularaô por eniaô com as pazes

que pidiao; porem ao outro dia
, que erao dezoito de

Março , apareceo a porta da fortaleza aberta , e el Re/
nella acompanhado de Cachil Tidore feu Tio , e do feu

câciz mayor , donde mandou dizer a altas vozes ao arra-

yal
,
que lhe mandaílem hum Português para falar com

clle coufas que importauao / de que tendo recado o ca-

pitão mandou lá Luis de paiua , que d' el Rey foy bem
recebido , e com quem tratou de pazes , moílrando von-
tade de lhe conceder logo aly todas as condições

, que ja

Icuaua por apontafnentos do capitão, mas em fim naô
OUU5 effeito

, porque os Ternates tiuerao maneyra com
que mandarão aduertir os do confelho dei Rey

,
que lhe

nao confentiíTem concruir nas pazes íem fer preícnte el

Rey deTernatê, o que elles fizerao ; pollo que el Rey
mandou dizer ao capitão que mandaífe chamar el Rey de
Ternate, porque íem elle nao podia o concerto das pa-
zes auer eífeito , e em quanto nao vieíTe ouueííe antre

elles tregoas , e lhe deííe agoa para beberem , o que lhe

clle concedco , e defpidio huma corocora muyto iigeyra
com recado a ei Rey de Ternate , fem nunca dom Ro-
drigo largar os poços , inda que confentia aos Geilolos
aproueitaremíe delles pacificamente ; el Rey em vendo o
recado do capitão fe embarcou logo em huma corocora,
e chegou ao arrayal quinta feira d' endoenças , e no mef-
mo dia foy el Rey mandado viíitar dei Rey de Geilolo
por Cachil timo , homem antre elles de grande autorida-

de , e com elle outro mandarim principal , que d' el Rey
e
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c do capitão ( que eftauao juntos) forao recebidos com
bom gafalhado , e tratando logo das pazes fe concruirão
com eílas condições. Que Catabruno deixaria o titulo de
Rey , e tomaria o de Sangage

,
que he como gouernador,

e ficaria vaíTallo dei Rey de Portugal com lhe pagar de
páreas cad'anno duas mil folhas de ola ( que laõdepal-
mcyra ) para fe cubrir a fortaleza , e quinhentos fardos

de lagum
,
que he a farinha de páo que lá fe come. Que

fe fairia da fortaleza , e os feus com elle íem leuarem mais
que íuas peflbas , e que tudo o que ouuefie nella ficaria

para defpojo dos vencedores. Q^ue a fortaleza íeria logo
poíla por terra, e nunca mais feria leuantada , nem feita

outra de iiouo. Com iílo defpidiraô logo os embaixado-
res , a que fizeraõ muitas honras, os quais chegando a el

Rey lhe aprefentarao os capitulos das pazes , porem elle,

íem os querer ver , veftio huma cabaya de veludo pardo

( que diziaõ que era a melma que Triílão de taide capitão

que fora de Maluco lhe mandara para o dia que o fizeraõ

leuantar por Rey ) e acompanhado de poucos dos íeus íe

foy ao arrayal , onde o capitão e el Rey de Ternate o
lairâo a receber , e lhe fizerão as deuidas honras , e elle

dizem que diíTe para o capitão , com eíla cabaya me le-

uantaraô os Portuguefes por Rey , com ella mefma me
tornarão a tirar efte nome ; a que o capitão refpondeo

que fe não eípantaíTe ,
porque as coufas da guerra linhao

cíTas variedades e mudanças , nem tinha muyto de que
fe defconfolar

,
que pois o cftado lhe ficaua inteyro , no

titulo pouco fe perdia ; e os capitulos das pazes forao aly

Jogo confirmados por todos três , e jurados pollos Reis a

feu modo, c o de Geilolo ficou aly aqu^lla noite.

C A-
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CAPITULO LXXXVI.

O capitão cos Reis de Ter72ate e Gdlolo e7itra na fortale-^

s^a
,
que he faqueada com algumas cruezas , efe lhe poc

fogo : o Catabnmo fe fae delia com fua família, O ca'

pitão fe recolhe a Ternate a fe curar , tornando man-
da pidir por duas vez-es ao Catabruno que Je veja com

elle , e o que nijfo pajfa : o Catabruno lhe manda pidir

padres para fe fazer Chriftao ; vão lã de balde, e a rezao

porque. Por fua morte hum filho jeu pede o feu efiado

ao capitão, e lho concede ; e o capitão pojia a fortaleza de

todo por terra fe recolhe a Ternate,

AO outro dia
,
que foy aos vinte e fete de Março,

entrou o capitão na fortaleza com ambos os Reis ,

e toda a gente poíla em armas , onde os íoldados logo

cm entrando , fem terem refpeito ha peílba do capitão,

nem a íeus mandados , fe meterão a íaquear as cafas , ma-

tando e catiuando quantos Geilolos achauão com tanta

crueldade
,
quanta fe não efpcraua de gente Portugucía ;

a que o capitão mandou acudir por el Rey de Ternate ,

porem a íua ida foy fem proueito ,
porque quando che-

gou achou ja mais de trinta mortos, e de duzentos catiuoF,

e os Portugueíes derao pouco por elle. O capitão
,
que hia

então doente
, por atalhar a outro mayor iníulto íe foy

pôr ha porta de huma torre, em que eílauao as molheres

e filhas d'el Rey , deitado em hum. bailéu, e ambos os Reis

íentados junto delle , onde os miferaueis Geilolos, que
cfcapauão da fúria dos noHbs , íe vinhão fugindo para o
feu Rey , pidindolhe que lhes valeíTe ; a que elle cos olhos

chcyos d'agoa não daua outra repoíla fenão que lhe va-

leííem elles , e com ver tamanho deílroço nas fuás cou-

fas , enuolto em tanto, fanguc e tantos prantos e gritos

dos íeus vaíTallos , eílaua tão feguro
,
que a tudo o que

lhe dizia o capitão reípondia muyto a prepoíito e com
muyto lento , íem fazer mais mouimento de íy que alim-

par os olhos de quando em quando. Deípois de ler a íor-

Fart. IK Vv tale-
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taleza de todo fjíqueada, íem ficar- cafa que fe não efcal-

JaíTe, de que os Tcrnates leuarao o mais , e de mais pre-

ço , aíTy por ferem elles mais que os noíTos , como por
íaberem as cafas de mais importância , diíTe o capitão a
clRey de Geilolo que mandalTe tirar as fuás molheres da
íorrc

,
porque fe auia de ir bufcar também ; o que elle fez

Jogo com moftras de grandiílimo íentimento, e as leuou

fóra da fortaleza , com guarda que el Rey de Ternate
e o capitão lhe derao para lhe não íer feito agrauo , nem
deícorteíia , e as pôs aos peis de humas aruores , e o ca-

pitão mandou Jogo dar varejo a aquella torre , cuidan-

do achar nella o tiíouro dei Rey , que elle tinha paííado

para outra parte , mas acharãoHe outras muytas couíiis i

(jue também forao íaqueadas. Aquella noite fe agaíalha-

rão todos na fortaleza, e o capitão ao outro dia, por lhe ir

crecendo a infirmidade de maneyra que ihe foy forçado

tratar de íua faude, entregajido a fortaleza a el Rey deTer-
jiate , com quem deixou os Portuguefes para a desfazerem,

íe foy curar a Ternate , e aquella meíma noite
,
que foy

a do fabado de Pafcoa , lhe puferao os nolfos o fogo por
niuytos lugares , com que começou a arder com grandif-

íima força , e fendo caida huma grande parte delia , fe

embarcarão todos para Ternate , e el Rey com elles bem
íatisfeito da jornada, porque do ouro e do mais que íe

tomou naquelle faço lhe coube a elle o milhor quinhão.

Durou efte cerco três meies com muyto trabalho de ro-

dos, mas o mayor foy dos Portuguefes, fobre quem cahia

o mayor pefo da guerra , dos quais morrerão dezoito ,

c dos inimigos perto de trezentos. Bernardim de fouía

achandoííe bem da fua infirmidade
,
que lhe durou alguns

dias, fe tornou a Geilolo para acabar de derrubar de to-

do a fortaleza j e quietar as coufas daquelle reyno, e le-

uou com figo el Rey de Ternate e todos os Portuguefes,

tirando a dom Rodrigo que eílaua defauindo com elle ; e

cm chegando mandou logo arraiar e pôr de todo por
terra tudo quanto ainda achou em pé da fortaleza , íem
deixar huma pedra fobre outra , em que íe acharão muy-

tas
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tas couas aberras, de que ainda íe tirou muyta fazenda.

O Catabruno des do dia
,
que íahio da fortaleza com as

luas molheres, nunca mais tornou a ella em quanto os

noíTos ahy eíliueraó , e naquelle lugar onde primeyro fe

pôs com ellas fez huma pouoaçaõ em que fe apoíentou,

e quando foube que o capitão era chegado , naô fe auen-

do aly por feguro , íc meteo polio fertaô dentro com ro-

da fua família, deixando na pouoaçaõ dous irmãos^ feus

com todas fuás familias , hum chamado Cachil liacâo ,
e

outro Cachil timou
,
que em chegando o capitão jhe fo-

raô dar obediência,- porem elle fentio muyto nao achar

aly o Sangage, parccendoihe que fe fora por fe nao fiar

delle , e pidio a íeus irmãos que lhe foílem pidir muy-

to da fua parte que o quííeíTe vir ver , e em companhia

delles mandou Gabriel rabello com alguns Portugueíes,

com ordem que tiueíTe com elle muytos comprimentos,

e trabalhaíTe pollo perfuadir a villo ver , e le de todo em
todo o naô pudeíle acabar com elle, o declaraíTe por

alçuantado, e lhe pregoaíle guerra de nouo. Eftes homens

acharão o Sangage meya legoa polia terra dentro, com
humas cafas feitas fobre huma pequena ribeyra junto com
luimas fontes d'agoa quente , aíTaz fraco e debilitado. Os
irmãos e Gabriel rabello lhe dera6 o recado do capitão,

e lhe pidirao todos muyto que quifeíTc ir ver-fe com elle ;

de que íe elle efcuíou dizendo ,
que ja naó auia para que

tratar delle, que o deixaíTem com íua fortuna, que elle fe

contentaua de morrer por aquelles matos; que fizeíTein

conta que era já de todo acabado. Gabriel rabello toda-

Tjia apertou muyto com elle que íizeíTe o que lhe pidia,

até fe lhe offerecer a ficar aly cm reféns ,
para que fe el-

le , ou couía íua de peíToa alguma recebeíTe qualquer agra-

iio, lhe mandaíle cortar a cabeça, e naó baíbndo ainda

iílo a perfuadillo , quebrou diante delle huma folha de

huma aruore era final de íe romper a paz que cflaua fei-

ta com elle, como antrVlles fe coítuma , e defpedidos

delle , fe tornarão , nao fem grande compaixão do mife-

rauel eílado em que o deixauão. O capitão quiíera logo

Vv 2 mau-
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mandar gente conrr'elIe ; mas el Rey de Ternate lhe pl-

dio que fe náo alteraííe com aquelle primeiro recado,
que lhe mandaíTe fazer outra amoeílaçao

, que por ven-
tura o acharia mais brando

, porque o trabalho e miferia

em que fe via quica lhe não deixauão entender quanto
aquillo lhe importaua ; com que o capitão deípidio os
melmos embaixadores com nouas promeíTas de lhe fazer

todos os faiuores que foíTe rezao , e que não quiíeíle per-

der o íeu eflado ; mas efta diligencia foy íem prouei-
to

, porque os embaixadores o não adiarão no lugar on-
de o tinhão deixado

5
que andaua metido pollos matos',

como homem defefperado da fortuna , e fe tornarão ao
capitão fem fazerem nada. O Catabruno, que eftaua per-
fuadido que de todo aquelle feu mal fora caufa el Rey
de Ternate , tinha concebido contr'clle hum ódio enrra-

nhauel
,
que o não deixaua quietar co defejo que tinha

de tomar vingança delle , e a cauía de elle não obedecer
ao recado do capitão íe diíTe que fora por íe não atre-

uer a ver o roílo a quem tamanho mal queria , e pare-

cendolhe que para íatisfazer a efte íeu deíejo não tinha

milhor meyo que fazerfe Chriílão, porque com iílo eípe-

raua moílrarlhe o tempo ocafioes de tomar a vingança

que defcjaua por mãos dos meímos Portuguefes , man-
dou pidir ao capitão hum padre para o bautizar

,
que

lhe m.andou logo hum da companhia chamado João de
beyra , e com elle Baltefar rellofo ,- e chegados ao San-

gage , inda que o acharão mal deípoílo , o padre come-
çou logo a fazer com elle feu officio , e querello catiqui-

zar ; e querendoo obrigar a deixar as molheres que tinha,

pollo mandar aíTy a ley que nouamente queria profeíTar,

que era a verdadeira , foy para elle coufa tao afpera e

difficultoía
,
que difíe ao padre que tudo faria fenao aquil-

lo , ao menos por cntaõ , que dcípois pouco a pouco fe

iria tirando delias , e dandoihe maridos
, que fe o íizeíTe

com a preíTa que elle dizia , leria matéria de grandiílimo

efcandalo para ellas , e para feus parentes ; pollo que o

padre vendo o pouco que aproueitaua com elle a fua dou-
trina
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trina no que era tao importante , lhe não quis dar o Ca-

grado Baurifmo , e fe tornou para a fortaleza
, que achou

ja quaíi de todo no chão : o triíle Catabruno dahy a pou-
cos dias acabou a vida em afíaz de miferia e defauentura

,

a que ficarão três filhos , de que o mais velho chamado
Cachil guzarate

,
que trazia huma lua irmam por man-

ceba , logo após a morte de feu pay íe foy dar obediên-
cia a Bernardim defoufa, e pidirlhe a confirmação do efta-

do que fora de feu pay
,
que delle foy bem recebido , e

lhe deu a confirmação que pidia com titulo de Sangage,
e obrigação das meímas páreas que eítauão poftas a feu
pay; e porque leuaua a irmam com figo , o capitão lhe'

piciio que deixaíTe aquella râo má e abominauel conuer-
fação , mas como lhe elle eílaua aííeiçoado lhe refpondeo,
que lha deixaíTe ter , e fe faria Chriílão ; o que o capitão
lhe eítranhou muyto mais, e lhe fofreo muyto pior,e
o obrigou então a deixalla , e a entregou a el Rey de
Ternate

, que a tomou para íy , a cujo requerimento fe

difle que elle fizera iílo
, porque a deíejaua muyto ; eo

capitão tanto que acabou de arraiar a fortaleza fem iicar

coufa delia em pé fe tornou para Ternate.

CAPITULO LXXXVII.

Chega dom Ajitão a Ormuz ; ordena com el Rey irem Jo~
bre Catifa ^ manda diante Manoel de vafconcellos com
huma armada , elle vay defpois , bate a fortaleza

,

os turcos a dejemparão ^elle a manda arrajar com w/-
nas ; cae huma delias^ quefaz muyto dano aos noffos \ dom
Antão Je ordena para ir Jobre Baçord. O Baxd tur»
CO

,
que ejld nclla , uja hurã ardil , com que ofaz recolher

para Ormuz,

DOm Antão de noronha
,
que hia nauegando de Goa

para Ormuz , chegou em faluo a aquella fortaleza
,

onde foy muyto bem recebido do capitão delia ; e tra-
tando logo ambos com el Rey fobre o negocio da for-

ta-
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íaleza de Catifa , nfíeníarao que deíTe elle para aqueíla

jornada três mil homens debaixo da capitania de Raix
Xarafo giiazil do reyno , e de mir Maxer guazil do Ma-
goítáo , a quem el Rey mandou que com muyta preíTa

íizeííe preftes terradas e outras embarcações , em que efta

gente foíle. Dom Antão entretanto deípidio Manoel de
vaíconcellos com Jiuma armada de doze nauios ligeiros

para fe ir lançar fobre Catifa , e impedirlhe os focorros

<]ue ihe podião vir de Baçorá. Eftes nauios chegarão to-

dos a Catifa em poucos dias , e íurgindo naquelle porto ,

íe chegauão todos os dias ha praya nas marés cheas a

bater a fortaleza , tolhendoihe de tal maneyra todo o
género de focorro que lhe podia ir por mar ,

que ni-

iihuraa couía lhe entrou nunca dentro , com que a pôs.

em muyro grande aperto e neceíTidade. Dom Antão def-

pois de fe prouer largamente de mantas , efcadas , man-
timentos , moniçoes , e algumas peças de bater , fe fez ha

vella com huma grofia armada no fím do mes de julho ,

€ tendo fempre bom tempo foy em poucos dias furgir

no porto de Catifa , dous meies defpois que aly che-

gara Manoel de vasconcellos , de que fabendo o aperto

em que a fortaleza eílaua , deu ordem para deíembarca-

rem ao outro dia , e fazendo alarda da gente de guerra

achou mil e cem Portuguefes ( porque em Ormuz não
ficarão íenão fomente os da obrigação da fortaleza) e

três mil Paríeos , e Ormuzanos , em que auia muytos mi-

res , e capitães do reyno de Ormuz. Ao outro dia paíTou

o capitão mor toda a gente da armada aos nauios pe-

quenos , e aos bateis dos galeões , de que deu a dian-

teyra a Manoel de vasconcellos , que chegando na maré

chea cos feus nauios a terra , acharão os noííos ao deí-

cmbarcar alguns turcos de cauallo , que fairao fora a

lhes defender a defembarcação , com quem tiuerão hu-

ma bem trauada eícaramuça , em que os leuarao d'arran-

cada até os meterem dentro na fortaleza. O capitão mor
fe pôs tam.bem em terra com toda a gente , easbandey-

ras defpregâdas , em que de todas fez dous eícoadroens
hum
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hum de Portuguefes , e outros dos Parfcos , e os alojou

bem junto da fortaleza perto liuns dos outros , e fez for-

tificar o campo com caua , vallos e trincheyras, e fazer

cílancias , em que plantou cinco peças d'artilharia , com
c)ue começou a bater a fortaleza com tanta força

, que

lhe íizerão por baixo niuytas ruinas,e]he derrubarão

todos os altos: os turcos que eftauao dentro , que erão

coatrocenios , vendo a fúria da bataria , e os muros ro-

tos por muytas partes, e quão mal le podiao defender ,

auendo fós oito dias que eíbuaó cercados , huraa noite

no coarto da modorra fe forao íaindo per huma porta

falia com tanto íilencio
,
que não forão fentidos íenão os

derradeyros , de que ouucrao viíta três foldados de Pe-

drafonfo de auelar
,
que tinha a fua eílancia para aquella

parte, chamados Marfim cafco natural d'Euora, Balte-

lar de goes de ceita , e Pêro machado , os quais eftando

vigiando fora dos vallos , e fentindo rumor para aquella

parte , virão que os turcos fe hiao recolhendo , a que
arremetendo com m.uyto animo , alcançarão ainda hum
a que derao a morte , e ferirão alguns

,
que vendoííe

falteados forão fugindo com muyta preíTa para os com-
panheyros que hiao ja longe. Os noíTos três íentindo a

fortaleza defpejada le meterão dentro , e iobidos ao
baluarte fronteyro ha eílancia do capitão , começarão a

bradar Portugal , Portugal ; ao que acudindo elle com
algum fobreíTalto feu e de todo o campo , e fabendo o
que era , porque os do muro fe tinhaõ ja dado a conhe-
cer aos foldados da íua eílancia , mandou pôr todos em
armas, cem lendo menhã clara entrou na fortaleza , a
que os três companheyros ja tinhão abertas as portas

,

onde foy tanta a preíía dos noíTos
,
que alguns entrarão

pollos lugares que a artilharia tinha abertos no muro , e

defpois de buícada fem fe achar nella mais que algumas
peças de artilharia pequenas , algumas moniçoes , e huma
pouca de roupa que os turcos nao poderão leuar , cha-

mou dom Antaó o guazil Raix Xarafo , e lhe dille que
aly lhe entregaua aquella fortaleza iiure e delerabaraçada,

que
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que era d'el Rey de Ormuz ; que tomaíle poíTe delia , e

a proueíle do neceíTario ; a que elle refpondeo que fe

naô atreuia a defendella
,
porque em fe elle partindo

auiao logo os turcos dé tornar íobre ella , e daria nouo
trabalho a Ormuz em lhe mandar íocorro. O que poílo

em confelho cos capitães , fe aíTentou que a fortaleza

foíTe derrubada
, porque os inimigos a nao tornaflem a

tomar, e fazerfe fortes nella ; o que dom Antaô man-
dou logo pôr por obra a hum engenheyro que leuaua

comíigo , minando todos os baluartes , a qual obra re-

partio o capitão por alguns fidalgos para fe acabar mais
deprefía. O engenheyro, andando abrindo as minas , fo)'

dar em humas necellarias de abobada
,
que eílauao no

recanto de hum dos baluartes , em que meteo alguns

barris com feus repayros por fóra de gueche muyto for-

tes , e lhe deixou lugar para íe lhe dar fogo. Correndo
eíla obra das minas , eílaua dom Antão ha fombra de

Jium baluarte com a principal gente da armada , onde
chegou a elle Manoel de vasconcellos (que era hum dos

que tinhaô a cargo aquella obra) e lhe diíTe que foíTe

ver a íua mina que eílaua ia acabada ; ao que dom An-
tão íe foy com elle acompanhado da mayor parle dos

que aly eílauao, e nao eílaua daly muyto longe quando
na mina da neceíTaria

,
que eílaua junto ao baluarte donde

dom Antaô fe leuantara , cahio huma faifca de fogo que
andaua nas cafas da fortaleza , e deu em baixo na poluo-

ra folta , que eílaua derredor dos barris, que tomando
fogo fez arrebentar a necefTaria e o baluarte , e cahindo

íobre os que ficarão ha fombra delle , deixou aly mortos

e enterrados corenta Portugueíes , e outros muytos efcala-

urados : dos mortos os conhecidos forao hum filho de Pe-

drafonío dauellar, Fero Coelho de craílo , Baltelar do
amarai filho do doutor Francifco dias do amarai defem-

bargador que foy do paço , Gonçallo de morais de foufa

,

Francilco botelho filho de Aires botelho meirinho que

foy da inquifiqão neíle reyno, e outros muytos caualeyros

muito honrados. Dom Antão acudio logo ao grande ef-

tron-
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trondo que comíigo trouxe a ruina , c vendo por huma
parte aquelle tão triíle e miíerauel cípeólaculo, e por outra

por quão pequeno efpaço efcapara elle de aquella defauen-

Tura, ambos eftes dous cafos fizerao nelle tamanho efíeito ,

indaque por differentes vias ,
que não bailou o íeu grande

animo para deixarem de íe lhe arraiar os olhos d'agoa de

maneyra
, que lho enxergarão de fora ; ao que lhe diííe o

mirMaxet goazil do Magoíl.io, que ainda que aquelle ca-

io era dino de muyto lentimento , com tudo erao fruytos

que a guerra muytas vezes daua, que não auia de fer aquil-

lo parte para fe deícuidar da obra que tinha antre as mãos,

porque os turcos eílauão muyto perto , e que daquelle

defaílre podião tomar animo para voltarem em compa-
nhia dos Arábios que aly tinhao em feu fauor , de que

era Xeque hum esforçado niouro chamado Bemjabre.

Domi Antão , inda que a grande impreíTao que fez nelle

o fentimento não foy baftante para o fazer deícuidar ,

todauia não deixou d'agardecer ao mir Maxet a lembran-

ça
,
que fempre as boas feitas a bom tempo íao dinas

de agardecimento
, porque as mais das vezes íao pro-

ueitoías , e mandou dar fogo a todas as minas , com que

voarão todos os baluartes , e fe recolheo ao arrayal, onde
paíTou aquella noite com grandes vigias, e ao outro dia

iQj auifado que os turcos erão recolhidos , e que o Xe-
que Bemjabre eftaua daly meya legoa com oitocentos

de cauallo , efperando íe lhe daua o tempo ocaíiâo para

fazer algum ialto ; e fendo juntamente informado do
modo do feu alojamento , detriminou comfigo. de man-
dar dar nclles , fem dar conta diíío a ninguém , recean-

do que os mefmos mouros de Ormuz os mandaílem aui-

far ; para o que mandou alguns capitães eílar preílcs

com fua gente , e no coarto d'alua deípedio Pedrafonfo
de auelar com duzentos e cincoenta homens , os mais del-

1-es eípingardeyros, a que então diíTe onde os mandaua ,

e o que auião de fazer. Os noíTos começarão a feguir íeU

caminho com muyto boa ordem ; porem os Arábios ,

que íobre os noílos traziaõ muytas eípias , fintindoos

Fan, IF. Xx muy-
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muyto antes que chegaíTem , fe forao acolhendo com
tanta preíTa

,
que quando os noííos chegarão ao lugar

onde elles eílauao , ja naô acharão mais que algumas
tendas pobres, e d'outras couías muyto pouco ; e como
nao lauauao ordem para mais, fe recolherão ao exercito

fem lhe acontecer deíaílre. Dom Antaõ vendo a forta-

leza de todo arrafada , e que aly nao aula mais que fa-

zer , detriminou palTar a Baçorá , como leuaua por regi-

mento
,
para fauorecer aquelle Rey

,
que efperaua por elle

para cos da fua liga cometer aquella fortaleza que eftaua

em poder de turcos ; para o que mandando os nauios de
alto bordo para Ormuz , e nellcs ambos os guâzis de
Ormuz e Magoftao com fuás companhias , fe embarcou
com toda a gente em dezoito fuftas , e íe fez ha vella ,

e entrando para o fundo daquelle eftreyto lhe deu huma
noite huma tormenta , com que fe lhe apartarão noue na-

uios , e elle cos outros noue foy caminhando até che-

gar ha boca do rio Eufrates , onde fe pôs a efperar os

feus nauios , e daly deípidio alguns arábios da compa-
nhia do embaixador dei Rey de Baçorá, que fora a Goa ,

e aly trazia comíigo , com cartas para el Rey , e para

os fenhorcs Gizares , em que lhe daua conta de fer aly

chegado , e que fícaua efperando feu recado para faber

que modo e ordem auia de ter em cometer aquella for-

taleza , e deípois de eftar aly fete dias chegarão os ou-

tros noue nauios da fua coníerua , com que entrou pollo

rio Eufrates até chegara huma ilha , que íe faz logo na

entrada delle, chamada Mouziquc, em que eílaua hum ca-

ftello roqueyro pequeno com alguns turcos ,
que em

vendo a noíla armada o deíempararaó logo : o capitão

mandando alguma gente a terra
,
que o achou vazio, fe

deixou aly ficar efperando a repoíta d'el Rey de Baçorá

e dos Gizares. O Baxá turco que eftaua em Baçorá cha-

mado Alibaxá, homem fagaz , e de grande entendimen-

to , tanto que teue nouas da noiTa armada
,
parecendo-

Ihe que nao podia o capitão delia deixar de ter intelli-

genci;^s fecretas cos Gizares e cos Arábios do íertaó ^

leue
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teue ta! induílria que logo em ella chegando fez comar

todos escarninhos por onde íe podiaó cartear , com que

lhe foraó ter lia mão as cartas ,
que dom Antaô efcreuia

a el Rev e aos Gizares , e fez outras falias em nome do
meímoRej de Baçorá , e dos Gizares, eícritas para íjr

mefmo , em que lhe diziaô , que como elles eraõ mouros

,

e vaíTallos do turco , lhe queriao fazer agora o íeruiço

que ja antes lhe tinhaõ prometido por outras cartas fnas
,

que era entregaremlhe nas mãos toda a armada Portu-

gueía que aly eílaua , e que para final diifo lhe man-
dauaô aquella carta que o capitão mór delia lhes man-
dara

,
que eíliueííe preftes, porque elles íem falta cum-

pririaó fua promella ; e eílas cartas
,
que o Baxá fez ern

íegredo , mandou lêr cm pubrico parante muytas pcí-

íoas 5 como lhe eraó chegadas de nouo. Antreas peíToas

que ifto ouuiraó forao dous mancebos que tinhaó catiuos,

hum Venezeano , e outro Napolitano , a quem de pro-

pofito meteo a carta de dom Antão nas mãos para que

a viííem, que ainda que era efcrita em lingoa Parfia eíla-

ua aílinada co feu final ordinário , e poucos dias defpois

diílo mandou tirar os ferros aos dous Italianos , e lhes

deu azo para que fugiíTem , inda que outros dizem que

clle mefmo lhes deu liberdade para fe irem para onde
quifeíTem ; mas como quer que ifto foiTe, huma noite ou-

uirão na noíTa armada bradar da terra que os foíTem to-

mar
,
que erão huns Chriílaos fugidos ; dom Antão re-

ceando que foííe aquillo algum engano , lhes mandou
reíponder que íe meteíTem dentro n'agoa até fer menham,
com que não poderião fer fentidos. Dom Jerónimo de
caílelbranco

, que eílaua mais perto da terra , fe chegou a

ella , e os recolheo íem dom Antão o faber , e de madru-
gada os leuou 20 feu nauio , de quem forao bem recebi-

dos , e elles lhe differao que erao Chriílaos que o Baxá
libertara, que ouuerao por milhor recoiheremfe a agueí-

Ja armada, que iremíe por terra : e perguntandolhe por

nouas de Baçorá , lhe diííe hum delles
,
que viííe o que

fazia , e a quem vinha dar focorro
,
porque vinha enga-

Xx2 na-
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nado , e eftaua traído pollos Gizares
,
que fe tinhão car-

teado CO Baxá para o entregarem com roda a fua arma-
da

, porque a carta que e!le lhe efcreuera , elles lha man-
darão com outra íua , em que lhe dauao conta do engano
que tinhão ordenado, e que para fazerem aquelie leruiço
ao turco , elles dariao ordem com que os tomaílem todos
has mãos. Algum tanto ficou dom Antão embaraçado
com efte auifo , não o auendo por impoíHuel ,

por quão
ordinário he nos mouros tratarem d'enganos contra os
Chriítãos , e perguntando aos catiuos íe virão elles a
lua carta , e refpondendollie elles que f/ , fez vir ha íua

galeota os capitães todos , a que perguntou íeus pare-
ceres, íe fc daria credito ao que dizião aquelles homens ,

ou fe feria aquillo ardil do Baxá para os fazer recolher
daly / e tratandoíTe antre elles efta matéria , Lourenço
vaz pegado que hia por foldado de dom Antão , e en-

tão eítaua debaixo do bailéu da galiota , onde eílauão jun-
tos os do confelho , ouuindo o de que fe trataua , diíTe

e que máo feria moílrarfe o final do capitão mor aos
Italianos para ver fe o conhecem , e íe íe parece co que
elles virão na carta. lílo foou taô bem nas orelhas de
todos

, que aíTentarão fazerfe a experiência, e para fe cer-

tificarem mais íe aílinarão todos os que aly eílauão numa
folha de papel , e dom Antão antre elles, e chamando os
mancebos lhe meterão o papel nas mãos para dizerem
le eílaua aly o final da carta que lá virão ; e elles cor-i

rendoos todos cos olhos apontarão no de dom Antão ,

e diíTerão que era como aquclle , com que ouuerão todos
por verdade o que os catiuos diíTerão , e aíTentarão reco-

Jheremfe para Ormuz , como logo fizerão ; onde che-

gados mandou dom Antão varar os nauios e concertal-

Jos , c fez pagas aos foldados , e lhes mandou dar me-
ias ; e pouco deípois chegou aly hum mercador mouro,
que paílara por Baçorá , e deícubrio o ardil que o Baxá
ufara cos noííos com que os fizera recolher, de que não
cílaua pouco oufano.

C A-
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CAPITULO LXXXVIII.

Bajfe conta de hum focorro que o gouernaãor Jorfe ca^

brai mandou a Ceilão em/eu tempo , e do que Id pajjou,

Chegão a Goa cinco nãos do reyno , e três vão a outras

partes, O vi/o Rey dom Ajfonfo de noronha vay a Ceilão

com grojfa armada em fauor do Rey da Cota ; vay com

a fua gente cojitra Madune pandar Rey de Seitauaca ;

o que pajfa na jornada , e o que pajja co mefino Rey

da Cota,

Q Endo goiíernador da índia Joríe cabral lhe vierao

O embaixadores de Ceilão do Rey da Cora ,
por quem

lhe pidio focorro contra Madune pandar feu irmão Rey
de Seitauaca

, que lhe fazia guerra para lhe tomar o rey-

no
; para o que o gouernador lhe mandou então dom

Jorfe de caílro com feiscentos homens ,
que chegando

a Ceilão lançarão o Madune fora do feu reyno , e o en-

tregarão ao Rey da Cota. O Madune
,
que eílaua reco-

lhido em humas ferras, vendoíTe deíapoílado do feu rey-

no, e fcm forças para o tornar a cobrar, tratou de ver

fe por bem íe podia reconciliar com feu irmão , e tais

partidos lhe cometeo , e tantas promeíTas lhe fez
,
que o

irmão teue por bem reconciliarfe com elle , etornarlhe
o reyno ; mas como eftcs partidos e promefias erão fin-

gimento e dilUmulação , não durarão mais que cm quan-
to os noííos aly eíliuerão

,
parante quem íe fizera aquelle

concerto, mas tanto que elles íe recolherão (em que
do mefmo Madune receberão aíTaz de dano ) e o in-

iterno começou a entrar, em que lhe pareceo que o ir-

mão não podia ter íocorro da índia , ajuntou o mayor
exercito que pôde , e fe abalou contra elle para o aca-
bar de deílruir ; de que íendo elle auífado , mandou
Tribuly pandar feu genro com muytos dos feus , e em
fua companhia Gafpar dazeuedo feitor e alcaide mor com
todos os Portuguefes

, que ferião até cento ,
que indo

em bufca do Madune
, que andaua ja pollo reyno fa-

zen-
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zendo muyíos eílragos , o fizerao recolher para a outra

banda do rio de Calane com morte de muytos dos feus ,

onde aíTentou feu campo , ficando o Tribuly co íeu

deftoLJtra parte do rio ; el Key da Cota íabeudo que cílaua

clle a!y , íe fahio da cidade a vello , onde foy morto
por dcfaftre de huma eípingardada polia cabeça , fem íe

jabcr nunca donde viera , por cuja morte o Tribuly e

os grandes do reyno aleuantarão por Rey o princepe

Dramabelia filho do Tribuly , a que todos deraõ obe-
diência , de que feu pay foy o primeyro , e logo após
cl!e o alcaide mor. O Madune fabendo da morte dei Rey
ícu irmão Te veyo pôr co feu campo num lugar huma
legoa da Cota , chamado Belegale , donde mandou re-

querer os grandes da Cota
,
que lhe foíTem dar obediên-

cia como a íeu Rey
,

pois aquelle reyno lhe pertencia

por direito ; e porque lh'elles reíponderâo que ja tinhão

Rey , a quem o reyno pertencia com mais direyto que a

elle , e por cuja dcfenfao todos auiao de pôr as vidas ,

fe foy chegando mais para a cidade, e aílentou feu cam-
po ha viíla delia , ficandolhe no meyo huma lagoa , onde
o Tribuly o foy buícar com a íua gente , e todos os

Portuguefes que hiao na dianteyra , e numa batalha que
teue aly com elle o desbaratou com perda de muyta da
íua gente , e íe foy para hum lugar chamado Canabel ,

ficando o Tribuly correndo com a guerra e co gouerno
do reyno

,
por íer o Rey feu filho muyro moço ; o que

tudo paíTou deípois que o vifo Rey dom Afonfo íe vio

co Rey de Ceilão na cidade de Columbo, quando chegou
deíle reyno ha índia, como atrás fica dito, de que che-

gandolhe as nouas em Agofio do anno de I5'5'i , e vendo
quanto importaua acudir a aqucilas couías , mandou para

ilfo ncgocear huma armada com muyta preíTa
,
porque

Jh'era forçado partir em Setembro , e na entrada delle

furgirão na barra de Goa cinco náos , de oito que par-

tirão deíle reyno efte anno de I5'5l , de que foy por ca-

pitão mor Diogo lopez de íoufii , e os capitães das coa-

tro ,
que chegarão com elle , forão Francifco lopez de

fou-
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foufa
,

que leuaua a capitania de Maluco , Jacome de

mello , Lopo de fcuía, e meíTer Bernardo ; e das outras

três náos ,
que então faltarão , erão capitães dom Jorle de

menefes Barroche que arribou a eíle reyno , Aires moniz

barreto que foy tomar Ormuz , e dom Diogo dalmcida

que tomou Cochim. A vinda deílas náos fez ao viío Rey
dar mayor prefla ha fua armada, que em fim de Setem-

bro teue de todo preíles , que era de dez galeões, oito

carauellas e galés , e perto de cincoenta nauios de remo ,

antre galeotas , fuílas , e catures. Os capitães que leuou

neíla armada forão dom Fernando de menefes feu filho ,

dom António de noronha filho do viío Rey dom Garcia

de noronha, Eitor de mello, Diogo aluarez tellez, Ba-

ílião de íá , Francifco de mello pereyra , dom João an-

riquez , Martim Affonfo de miranda , Pêro barreto ,

Vaícoda cunha , Gonçallo pereyra marramaque , AfFonfo

pereyra de lacerda , Diogo de íoufa , Diogo de miran-

da anriquez , Diogo de m.ello Coutinho ,
António de no-

ronha
, Jorfe pereyra Coutinho , Fernão decaílanhofo ,

Nicoláo de foufa , Aluaro de lemos, Manoel do canto
,

Pêro vaz de matos , Joaô da rocha , Matias de trinchei ,

Luis mergulhão , Pêro íalgado alferez do viío Rey , e

veador de íua cafa , Simão botelho veador da fazenda,

André de mendanha ouuidor geral , Alanoel da cunha ,

e outros fidalgos e caualeyros , na qual armada hião três

mil homens
,
gente muyto luzida. O vilb Rey deu ordem

has náos que auião de ir para o reyno , e a capitania do
galeão S.João, que ficara do anno d'antes , e íe eílaua

concertando em Goa , deu a Maneei de íoufa de fepul-

ueda para fe vir nelie a efte reyno com fua molher , e

toda lua familia , e no fim de Setembro entregando o
gouerno da índia ao capitão da cidade , a que deu por
ajuntos o ouuidor geral , o veador da fazenda , e os mais
que lhe parecerão neceíTarios

,
porque o Bifpo hia em

íua companhia a vifitar , fe fez ha vella com toda a ar-

mada, e foy ler a Cochim , onde de paíTagem deu expe-

diente a algumas couías, e dobrando daly o cabo de Co-
mo-
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morim atraueíTou a Ceilão, e foy furgir no porto de Co-
Jiimbo , onde ja o erperauão el Rey , e o alcaide mór Ga-
fpar dazevedo , que por alguns nauios de remo

,
que fo-

rão diante , íoubcrão da fua vinda , e ao outro dia que
o viío Rey deíembarcou lhe fizcrao hum íblene recebi-
mento : o viío Rey fe apofentou na feitoria , e deípidio
logo feu filho dom Fernando com 500 homens para fe

ir meter na cidade de Cota , e tomaíTe todos os paíTos

delia para que ninguém faiíTe para fóra, o que elie fez ,

e pôs Jium capitão com cem homens em goarda das ca-
ías dei Rey

, para que nellas fe não tocafie em couía al-

guma , de que nao faltarão alguns que fe efcandalizaíTem ,

parecendolhe aquellas prcuençoes demafiadas e deíne-
ceífarias para com hum Rey amigo. O viío Rey , defpois
que em Columbo deu ordem a algumas coufas , fe paíTou
iia Cota com toda a gente , onde lançou mão pollos
principais modeliares , e pollos criados mais antigos da
cafa dei Rey 5 fem lhe elle poder valer, a que inquirio

dos tiíouros dos antigos Reis , que íe preíumia ferem
muyto grandes : e não podendo tirar nada delles , mereo
a tormento alguns modeliares

,
que faô capitães de gen-

te de guerra
, que refpondem ao que antre nós íaô cabos

de companhias ou meílres de campo , de que efcandali-

zados os outros , e temeroíos do que virão fazer a aqucl-

Jes, fe começarão a aufentar alguns , e poucos a poucos fe

paliarão naquelles dias para o Madune huma grande can-

tidade dos principais delles ; e vendo o vifo Rey que
fe lhe naõ deícubria nada , mandou buícar as cafas dei

Rey , e recolher todo o dinheyro de ouro que íe achou
nellas , que fe diíTe que paííaria de cem mil pardaos ,

em que entrarão 5'6o portugueíes de ouro velho , e jun-
tamente prata

, joyas e pedraria , que fe carregou fo-

bre Siniaó botelho , veador da fazenda , em hum liuro

íeparado. Logo após iílo tratou o vifo Rey com el Rey
e CO Tribuly pandar feu pay

, que aly trouxera comfigo ,

fobre os negócios de Madune , e concertarão antre fy

que o viío Rey e elles iriaõ fobre o Madune , e o nao
dei-
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dèixaríao até o suerem has maõs, e deRruiremno dema-
neyra que fe nao pudeííe mais ter receyo dcUe , e que

elles lhe dariaô duzentos mil pardaos para as defpeías

daquella jornada , cento logo , e cento deípois
, ( de que

el Rey pairou hum conhecimento
,
que fe carregou íobre

Manoel colaço feitor da armada , e deípois íobre o fei-

tor de Cochim ) e que de toda a prefa que fe tomafle em
Seitauaca amerade feria para el Rey de Portugal , e a

outra ametade para o da Cota , os quais concertos fo-

raô aííinados por ambas as partes , e el Rey mandou en-

tregar ao viío Rey oitenta mil pardaos dos cem mil que

era obrigado a lhe dar logo
,
para o que difieraô que lhe

fora neceíTario vender algumas joyas , e outras couías

do feruiço de fua peíloa , e cala que aly trazia comfigo.

Neíte mcyo tempo chegou aly dom Diogo dalmeyda ,

que aquelie anno fora deíle reyno por capitão da náo

Kfpadarte , na armada de Diogo lopez de íoufa , e por

ter roim tempo na viagem foy por fora da ilha de S.

Lourenço com muytos trabalhos e perigos ter a Co:him
de quinze de Oitubro por diante, como atrás fica dito ,

onde fabendo da ida do V. R. fretou logo huma fuíla , e

com cincoenta foldados da fua náo íe foy ajuntar com elle,

de quem foy muyto bem recebido , e chegou a tempo que

o achou na Cota poílo ja no campo com coatro mil ho-

mens dei Rey, com quem hiao elle, e o Tribuly feu pay

,

ç perto de três mil Portuguefes ,
que começou logo a

marchar, leuando a diantcyra dom Fernando feu íiiho ,

para quem fe paíTarao todos os fidalgos mancebos. O
Madune logo conío foy auifado da vinda do V. R. a

Ceilão fortificou as íuas tranqueyras , e as proueo de
muyta gente, e muytas moniçoes , e elle ficou de fora com
três mil homens eícolhidos para acudir onde fofíe ne-

ceíTario.Os noíTos chegando ha primeyra tranqueyra a co-

meterão por todas as partes, c ainda que acharão bera

grande reílílcncia a entrarão com morte de muytos dos

inimigos ; daquy íe forao has outras duas tranquey-

ras
j
que também entrarão a peíar da dura defenfad que

)fan\ IK Yy achar
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acharão cm ambas ; e pafiando a diante para a cidade de
Seitauaca , foraô os da dianteyra tendo alguns encontros
CO Madune, em que o deixarão raõ desbaratado, que com
íós cem homens fe foy fugindo para humas íerras muyto
fortes chamadas Darnagale. O V. R. entrou na cidade
feni refiftencia ou contradição alguma , e fe apofenrou
nos paços do Madune , e el Rey da Cota junto do pa-
gode , e mandou pôr guardas cm todas as entradas da
cidade, e foi logo laqueada aiTy dos noíTos , como dos
d'el Rey , em que fe acharão muytas preías. O V. R. man-
dou cauar os paços dei Rey por todas as parles , fem
achar raílo algum dos feus lifourcs , e o mefmo fez ao
pagode grande que aly eftaua , em que fe acharão muy-
tos Ídolos de ouro, e de prata, grandes e pequenos, can-
dieyros, bátegas , campainhas, e outras couías do feruiço
do pagode , todas de ouro, e algumas peças de pedraria ,

que tudo fe carregou fobre o veador da fazenda Simão
botclJio , fem fe dar ao Rey da Cota a fua amctade, como
eílaua contratado , e iílo afora o que fe efcondeo e ío-

negou. El Pvey fabendo por eípia que a iíTo mandara ,

que o Madune era recolhido nas ferras de Darnagalc
com muyto pouca gente, pidio ao viío Rey quinhentos
homens para irem fobre elle co Tribuly pandar feu pay ,

c auello has mãos , porque íe diíTimulaua com elle , e em
lhe virando as coftas fe auia logo de refazer , e dar no-
nos trabalhos a aquella ilha; a que o vifo Rey refpon-

deo que lhe parecia bem, e lhe pidio os vinte mil par-

daos
,
que lhe ficara deuendo do refto dos cem mil , e

eomo elle eílaua taô gaftado que lhos naô pôde dar ,

diíTimulando o viío Rey com a gente que lhe pidira , diíle

que por íer ja tarde lhe era forqado ir dar auiamento
lias náos que auiao de ir para o reyno , e daly íe foy
logo a Columbo para dar ordem a algumas couías da-

quella ilha antes que íe partiííe.

C A-
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CAPITULO LXXXIX.

Dom Antão de noronha fe vay âe Ormuz a Goa , e âahy

a guardar a cojia do Malauar. O vijo Kcy
,
querendoffe

'Vir de Ceilão , deixa gente d,e guarnição e armada na ci-

dade da Cota ; paj^a-je ha de Columbo , e o que ahy pafjíi

com el Rey e ca Tribuly pãJidar feu pay ; daby Je vay

a Ccchim , donde uay com huma armada contra o prin-

cepe do Cbembe , e o que lhe pucede ; defpede as nãos do

reyno ; pajfa-je a Goa ,- dejpacha capitães para diuer-

Jas partes ; dafje conta do que pajfa em Ceilão de/pois

da ida do vi/o Rey,

DOm Antão de noronha
,
que defpols do íuceíTo de

Catifa ficara inuernando em Ormuz, porque leuaua

por regimento que na entrada do verão íe foíle logo a

Goa , íe fez ha vella em Setembro, e detendoHe de cami-

nho alguns dias em Mazcate , chegou a Goa no fim de

Oitubro, fem achar na viagem coufa que o embaraçalTe ; e

em furgindo na barra o foy demandar o veador da fazen-

da , e lhe moílrou huma prouiíao que aly deixara o vifo

Rey , em que ilie mandaua que logo como chegalTe d'Or-

SDuz íe foíTe com a mefma armada dar guarda ha coíla do
Malauar, em quanto elle eíliueíTe em Ceilão ; com que

dom Antaô, deixando os galeões, fe paílou a huma galé,

e com as íuas carauellas
,
que íeriaó três ou coatro , e cos

íeus nauios de remo fe partio para a coíla do Malauar, fem
fazer mais detença que em quanto íe proueocie algumas
coufas de que tinha neceiridade, e foy furgir com toda a ar-

mada na barra de Calecut, donde fez ao Gamorim quanta

guerra pôde , aíTy impedindo aos mouros as íuas naue-

g3ç6es , como maadandolhe meter a ferro e a fogo muy-
tas pouoaçoes. Entre tanto o vifo Rey, queeílauaem
Columbo dando ordem has coufas de Ceilão , aíTentou

de deixar na cidade da Cota coatrocentos homens de go-

arniqao para feguranqa delia, de que nomeou por capi-

tão mor e de toda aquella ilha dom Jouo anriquez , de-»

Yy % bai-!
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baixo de cuja capitania deixou também ai/ huma armada
de dez nauios de remo, de que fez capitães dom Duarte
deça

, Joríc pereyra Coutinho , Diogo de miranda an-
riquez , Fernão de caftanhoío , António de noronha , Ru/
de brito, Nicoláo de íoufa, João coelho de figueyró, e
Manoel colaço que ficou por feitor da armada , e deu
por regimento a dom João que refidiíle na cidade da Co-
ta, "onde lhe nomeou para ouuidor

,
que correííe com

a juíliça , Rafael coruinel , e para alcaide mor Fernão de
carualho que auia de refidir na cidade de Columbo ; e
fendo alfentado por coníeiho de rodos os capitães que
efta cidade íe cercaíTe toda em roda, lhe deu logo offi-

ciais, que em fe elle partindo começarão a obra toda de
taipas , de que ainda agora eílá em pé a mayor parte,

O vifo Rey deu a eílas coulas a mayor preíTa que pôde
polia neceílidade que tinha de íe embarcar, e juntamente
tratou com el Rey por algumas vezes que íe quiíeíle fi-

zer Chriílão , de que fe qUq eícufou com dizer que por
então lhe não conuinha mudar a ley , porque como íeii

tio Madune trazia o peníbmento em lhe tomar o reyno ,

íeria iílo baftante para perluadir facilmente os feus vaf-

fallos ao deixarem , e fe irem para elle
,
que feria caufa

de fe perder aquclle reyno , e íair da obediência d'el Rey
de Portugal , mas que em feu Jugar lhe daria hum feil

primo com irmão para o leuar a Goa , e que lá o fi-,

zede ChrilHo ,- o que o vifo Rey lhe aceitou , e reco-
Iheo logo eíle princepe de Ceilão (que efte nome teue
fempre em quanto foy viuo) e o fez Chriftão em Goa
com grande folenidade , e o trouxe comfigo a eíle reyno ,

onde íua Alteza o mandou doutrinar, e lhe fez muytas
honras e mercês , e o tornou a mandar para a índia com
huma groíTa tença para íua fuílentação , onde caiou com
hunia filha de hum caualeyro honrado , e ahy morreo ,

e jaz enterrado no conuento de S. Franclíco da meíma
cidade. O vifo Rey , eílando ja de todo auiado para íe

partir , mandou pidir a el Rey os vinte mil pardaos
,
que

IhQ ficara deuendo dos cem mil que era obrigado a lhe

- , dar,
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dar ; a que o Tribuly pandar íeu pay refpondeo , que nad

tinha obrigação de liios dar ,
pois naó tratara de prender

o Madune , ou lhe dar a morte , como era obrigado pollo

contrato que antre elles íe fizera
j
pollo que o viío Rey

dizem que delriminaua de Icuar o Tribuly comligo , de

que lendo elle auifado íe recolheo para luins matos , onde
elLiua íeguro ; e o viío Rey vendoo fugido , lançou mao
por hum criado dei Rey , muyto feu priuado , e de que

fazia rauyta conta , e o mandou para hum dos galeões

da armada , dizendolhe que o naÔ auia de íoltar até lhe

naõ pagar aquelles vinte mil pardaos: o mouro vendoí^e

apertado, e naõ achando remédio por feus amigos e pa-

rentes para ajuntar eíle dinheyro , mandou vender algu-

mas peças douro íuas
,
que montarão cinco mil pardaos

,

que mandou ao vifo Rey , e hum efcrito íeu , em que fe

obrigaua a pagar os quinze mil pardaos por todo aqucl-

le anno , com que o V. R. o mandou íoltar , e deu cfte

eícrito a dom João anriquez para cobrar o dinheyro, e

no regimento que lhe deixou , dizem que huma das cou-

ías que mais lhe encareceo foy
,

que prendeíle o Tri-
buly pandar e lho mandaíTe a Goa : com iílo deípidin-

doííe de todos deu a vella para Cochim , fendo ja ido

diante dom Fernando íeu íilho em alguns nauios ligei-

ros por ir mal defpoílo
,
que em poucos dias chegou a

Cochim , de que chegando as nouas a dom Antão de no-
ronha

,
que eftaua íobre Calecut , fe embarcou logo num

catur para o ir ver , e íaber da vinda do viío Rey , e do
que paliara em Ceilão , deyxando a armada entregue a

Manoel de vasconcellos , e no catur leuou comíigo Chri-
ftouao de miranda irmaó de Martim Aíronfo de miranda

,

e Pedraluares da nobrega
,
para fe curarem em Cochim

por eílarem muyto doentes : aquelle mefmo dia chegou
dom AntaÓ a dom Fernando que achou doente na cama

,

com que cí^eue aquella noite, e ao outro dia polia me-
nham íe tornou a partir ; e íaindo fora da barra ouue
viíla do vifo Pvey que a vinha demandar , e íe foy para

qUq 5 que o tornou a icuar comíigo para Cocliim , áondo
o
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o nao deixou tornar por ter neceíTidade delle. O vlfoRey
acliou as náos

,
que auiao de ir para o reyno , tomando a

carga mu/to deuagar
, por !he impidir o curío da Pi-

menta o princepe de Chembe
,
que fe tornara logo a

leuantar com fauor do C^amorim , e trazia por aquelles

rios muitas manchuas , com que íalteaua e fazia muytos
danos has terras dei Rey de Cocliim. , e tolhia a naue-

gaqiô aós mercadores que traziaó a pimenta para o pe«

ío. E poílo eíle negocio em confelho fe aílentou ,
que im-

portaua muyto caítigarfe aquelle princepe de maneyra
que de todo fícaíTe deílruido

, porque fe aíly naõ fofíe

tomaria tamanlio atreuimento, que o eílado naõ poderia

com elle : com eíla detrirainaçaô íe embarcou o vilo Rey
em todos os nauios de remo , e a gente

,
que naõ coube

nelles , fe embarcou em tones , e em outras embarcações
.pequenas: neíla jornada o acompanharão alem dos fidal-

gos e capitães que com elle vieraõ de Ceilão , Diogo
Jopes de foufa capitão mor das náos do reyno , dom An-
tão de noronha , Manoel de íouía de fepulueda , dom
Diogo d'almeida , Francifco lopez de foufa , e Lopo de
foria : a gente que leuou neíla armada foraõ coacro mil

Portugueíes, em que entrauaõ o capitão de Cochim com
todos 03 cafados , e toda a mais gente que eftaua para

fe embarcar para o reyno , que era muyta , e eíles afora

CS Chriíláos da terra. Chegado o V. R. ao Chembe , e

pondo a gente em ordenança , defembarcou huma madru-
gada em terra , onde acharão alguns capitães que os prin-

cepes Malauares da conjuração (que eílauaõ com hum
campo junto de mais de trinta mil homens) aly tinhad

mandado para lhe defenderem a defembarcaçaõ
,
porem

foraõ logo desbaratados polia nofía dianteyra , com que

todos os outros defembarcaraõ liuremente, e marchando
para a cidade lhe fairaõ os princepes ao encontro, com
quem tiueraõ huma braua e cruel batalha , em que os

uolTos moílraraõ bem feu grande esforço ,
porque com

grande cllrago dos inimigos os íizeraõ voltar as coílas ,

mas naõ iem grande cuíto noílb
,
porque morrerão aquy

doai
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dom António pereyra irmão de dom Martinho pereyra ,

que foy nefte reyno veador da fazenda , Manoel da cu-

nha irmão de Triílaõ da cunha o ícgundo
,
]od6 da íilua

de meneies fiiho de Pêro da filua de Euora , e lium filho

de Manoel mergulhão mancebo de grandes eípritos , aíó-

ra outros perro de trinta de pouco nom.e , e na força da

briga Foy dom Antaõ de noronha ferido de huma elpin-

gardada numa perna por cima do artelho , de que cahio

logo íem íe poder ter em pé , mas por homens de iua

obrigação foy tirado da batalha ,e aíTentado cm huma ro-

della. Os noíTos com tudo foraó íeguindo o alcance 2gs

inimigos, aíTolando quantas pouoaqôes e pagodes achauaô
diante , cortandolhe os palmares , e deílruindolhe todas as

mais fazendas , fem lhe deixarem coufa cm pé de quanto
puderao alcan(j'ar; co qual calligo auendoíTe o V. R. por
bem latisfeiro íe recolheo para Cochim , deixando aly al-

guns nauios para guarda daquelles rios, e para fazerem
correr a pimenta , onde mandou dom António de ncro-
nha filho do vifo Rey dom Garcia , que foíTe tomar poííe

da arm.ada de dom Antão, por ellc eftar tao mal tratado

da perna que ficou tirando algum tanto por ella ; e dando
defpacho has náos do reyno com a mor breuidade que
pôde, as fez partir por lodo Janeyro do anno de mil e

quinhentos e fincoenta e dous com ametade fomente da
carga ordinária da pimenta

,
por auer entaó muyto pouca

,

mas de todas as mais fazendas leiiauaô grande cantida-

de , c elíe íe foy para Goa , deixando ainda para par-

tir deípois o galeaõ íao João em que auia de ir por ca-

pitão Manoel de íoufa de fepulueda, que entaõ eílaua em
Coulaõ ha carga , e dcfpois partio de Cochim a três dias

de feuereyro carregado de muytas e ricas fazendas, e de
iDuyra gente em que hiao alguns fidalgos , e outros ho-
mens honrados que tudo íe foy perder na coíla da ca-

fraria , cuja defauenrurada e laftimoía perdição anda ef-

crita por tantas vias e particularmente na hiítorià ^cral

da índia
, que ouue por coufa luperfiua tratar aquy delia,

O vifo Rey em Goa , por parecer dos do coníclho, raan^

dou
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dou feu filho dom Fernando inuernar a Cochim com
quinhentos homens em huma armada ds vinte nauios
para and.ir por aquelles rios todos defembaraçando o
caminho aps que rraziaõ a pimenta

,
porque naõ faltaíle

para a carga das náos , a quem deu todos íeus poderes ,

e largo regimento do que auia de fazer , o que dom Fer-
nando cumprio muyto inteyramente todo o inuerno que
andou poraquelles rios, em que nao ouue couía de que íe

deua íazer particular menção. O vifo Rey logo como
deípidio íeu filho , deípáchou Diogo de íouía com hum
galeão muyto formofo para ir fiizer huma viagem a Ma-
luco em que era prouido, com quem íe auia de embarcar
Francifco lopez de foufa

, que hia defpachado para entrar

na capitania daquella fortaleza. E porque tinha ordem
de íua Alteza para remouer os contratos que o vifo Rey
dom Garcia de noronha rinha feito fobre o crauo cos

Porruguefes
, que eftaua^o caiados e moradores na fortale-

za de Maluco
, por íerem em muyto perjuizo de íua fa-

zenda , de que aquy agora fe nao dá conta
,
por fer ja

dada em outras partes , fez com Diogo de íoufa outro

contrato nouo neíta forma
,

que pollos terços e choques
(que íao fretes) que pertenceílem a el Rey de todo o cra-

uo que trouxeíTe no íeu galeão , delTe coatrocentos e cin-

coenta bares , duzentos e cincoenta liçado para el Rey ,

c os duzentos para as pefibas que tiueflem liberdades por
prouiíóes do vifo Rey , na qual conta nao entrariaô os

bares que vieílem nos feus gafalhados, e nos dos officiais

do galeão , nem do patrão mór , e outros que elles tra-

ziaõ forros. Neíla companhia deípachou também o viío

Rey a dom Aluaro de taide filho do conde almirante

dom Vafco da gama, que defcubrio a índia , por capitão

mór do mar de Malaca, e de todas aquellas partes com
grandes poderes , na qual capitania elle auia de entrar

após dom Pedro da filua feu irmão
,
que então lá eílaua

por capitão , a quem nao faltaua mais que hum anno pa-

ra acabar o íeu tempo : eíles capitães fc partirão em
Abril j de quem íe tratará em íeu lugar, que agora im-

por-
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porta acudir a outra parte. Partido o viío Rey de Ceilad ,

logo dom João anriqueZj que aly ficara com armada, tra-

tou de prender o Tribuly pandar como lhe ficara man-
dado , de que tendo el Rey aulfo

,
pidio muyto a dom

João que por então diíIimulaíTe com íeu pay , por íer

muyto necelTario tornaremfe a ajuntar contra o Aiadune ,

que eílaua outra vez em Seirauaca reformado de muyta
gente ; o que parecendo a dom João que então era o

que mais conuinha , lho concedeo , e lhe deu feguro para

feu pay poder vir ha Cota liuremente , e concertarem

todos antre fy o que fe auia de fazer naquella guerra ,-

CO qual íeguro o Tribuly íe veyo logo ha Cota
,
que

até entáo eíliuera nas íete Corlas , onde reynaua hum
feu primo com irmão, com cuja irmam deixou concer-

tado caiar el Rey feu filho
>
para com efta liança fica-

rem com mais poder contra o Madune , de que dom João
fe moftrou muyto contente , e concertoufc co Tribuly
que elie co princepe das Corlas partiíTem com todo feu

poder contra o Madune ; e que elle com el Rey íeu fi-

Jho irião polia via de Calane, c aíly lhe não poderia eí-

capar; e começando lodos a íe fazer preíles para a jor-

rada , adoeceo dom João de huma infirmidade tão rija ,

que falleceo o primeyro dia de Mayo , a quem íucedeo

210 cargo Diogo de mello Coutinho, íe foy por regimento

que por ventura fe achaííe , íe por eleyção , fe não po-

de bem aueriguar, o qual ficou continuando com as obri-

gações daquelle cargo , e fazendo por íy ao Madune
toda n guerra que pôde , íem tratar da liga que contra

elle eílaua feita co Tribuly , e co princepe das Corlas ,

antes detriminou de prender o Tribuly, como o viío Pvcy

tinha mandado , de que o íuceíío íe verá adiante.

Pan, ir. 2z C A-
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CAPITULO LXXXX.

Bernardim de foufa , capitão de Maluco , trata por mey9
dei Rey de Ternate de derrubar bumafortaleza

,
que el

Rey de Tidore tem feita emfua terra , e o que nijfo paf-*

fa ; tem humas grandes dijferenças com dom Rodrigo
de menefes , e o que nellasfucede ; partem-Je de Maluco
três nauios carregados de crauo. Chega recado do 'vifo

Rey a Bernardim defoufa , com que Je parte defpois de

derrubar a fortaleza de lidore y e o que paffa até che^

gar a Malaca»

DEfpoIs que Bernardim de foufa deu lias coufas de
Geilolo o fim de que atrás fica dado conta ,

que-i

rendo também dallo has de Tidore
,
pollo muyto pejo

que tinha era huma fortaleza, que aquelle Rey tinha feito

em fua terra , detriminou irlha também derrubar, como
fizera ha de Geilolo , tanto que fe lhe oíFereceíTe algu-

ma boa ocafiao para iíío
, que lhe não tardou muyto ,

porque aquelle Rey fe partio com huma armada para

andar has prefas nas ilhas dos Celcbes , deixando a fua

ilha encomendada a el Rey de Ternate íeu genro e cu-
nhado. O capitão íendo auifado da fua partida mandou
hum dia chamar el Rey , e parantc lodos os capitães e
homens principais daquella ilha, que também então fize-

ra ajuntar , lhe difle
, que para el Rey de Portugal íef

aly bem íeruido importaua muyto desfazerfe a forta-

leza de Tidore
,
porque íe indoíle ellc daquella terra

ficafl^e ella em pé , ficaua a vitoria de Geilolo de menos
effeito

, porque bem fe deixaua entender que aquelle Rey
com aquelia fortaleza pretendia alguma nouidade ; que
fe elle era amigo do eílado da Índia , e do feruiço dei

Rey de Portugal, não tinha para que fe fortificar, pois

não auia de que ter receyo ; e íe também o não era ,

não era rezão difiimularfe com aquelle negocio, porque
defpois quando fe lhe quiíeíTe dar remédio , quiçá não
feria poíTiuel , e que agora que el Rey eítaua aufente íe

po-
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poderia aquillo fazer com facilidade, que lhes pidia que

naquillo lhe deíTem feus pareceres; a que el R.ev toman-

do a mão diíTe
,
que não parecia coufa licita entrar na

cafa do amigo e deuaíTarlha em íua aufencia ,
que aqueU

Je Rey era feruidor dei Rey de Portugal , e faria quan-

to cumpriíTe a feu íeruiço ;
que o deixaííe tornar, e elle

lhe faria derrubar a fortaleza , íem meter nííTo mais ca-

bedal : ao capitão pareceo bem a repofta dei Rey , e o

penhorou polia palaura, dandolhe a entender que pollo

íeruir efperaria a vinda dei Rey de Tidore : e vindo elle

dahy a alguns dias, fe embarcou Barnardim de foufa

com el Rey em corocoras, e dom Rodrigo de menefes ,

dom João Coutinho, e outros capitães também em co-

rocoras e nos bateis dos galeões , e foy furgir íobre o
porto de Tidore ; el Rey vendo aquella armada, e fa-

bendo que vinha nella o capitão , o mandou logo viíitar

por dous irmãos feus bem. acompanhados , e darlhe os

parabéns da vinda , e faber fe auia miíler delle alguma
couía

,
que em tudo o feruiria como íeruidor que era dei

Rey de Portugal } a que o capitão refpondeo que não

vinha a mais que a viíltallo , e faber também delle fe

lhe mandaua alguma couía de feu feruiço , e fe elle era

tão íeruidor dei Rey de Portugal como dizia lhe pidia

muyto
, que para moílrar que não era aquillo fingido

,

rnandaííe derrubar aquella fortaleza que tinha aly feita ;

que íe fe temia de alguém, os capitães dei Rey de Por-

tugal , que eílauâo na fortaleza deTernate, o defenderião

de todos íeus inimigos , como feu Rey lhes mandaua ,

c que aquillo era moftrar defconfiança das forças e ami-

zade dos Portuguezes ; e el Rey lhe tornou por repofta ,

que elle eílaua preíles para fazer tudo o que foíTe íeruiço

dei Rey de Portugal, ao qual não auia que perjudicaua

aquella fortaleza
, porque a não fizera fenão para fe fe-

gurar dos Reis feus viíinhos , íe alguma ora vieííe a ter

com elles alguma contenda , mas que íem embargo dilTo

faria tudo o que foíTe rezao e jufto. O capitão ,
mal con-

tente deíla repofta , pidio a el Rey de Ternatc qne íe

Zz 2 foíTc
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foíle ver co de Tidore íeu genro , e o perfuadlíTe a der-
rubar a fortaleza

, pois íobre íua palaura efperara ter

com elle aquelle comprimento , o que elle fez , e deípois

de três dias , em que foy a terra algumas vezes fobre eíla

matéria , e deu muytas rezoes a el Rey de Tidore para
fazer o que o capitão lhe pidia , lhe veyo elle a dizer que
tinha muyta vontade para o fazer , mas que lho impidia
o receyo que tinha de dous íobrinhos feus , filhos de feu

irmão Cachil Rade
,
que lhe tinhaô dito que o naõ auiao

de confentir
,
porque aquella fortaleza fora feita por íeu

pay
,
que elles a queriaó defender por fy íós fem elle enr

treuir niíTo , e que também feria para elles muyto grande
afronta entregaremna íem peleja , como fizeraõ os de Gei-
Jolo : fabida eíla repoíla pollo capitão , tornou a mandar
pidir a el Rcy que todauia trataíTe de derrubar a fortaleza ,

e de fcu confelho fe naó regeíle naquelle negocio por íeus

fobrinhos, porque aquillo tinha aparência de quererem
elles ordenar algum aleuantamento contra clle , e terem
aquella força para íeu recolhimento

i e a voltas deílas e de
outras rezoes lhe fez também requerimentos , em que me-
teo alguns ameaços , e mandou logo lançar hum bando
que fopena de morte ninhuma peíToa íaiíle em terra ,

porque até então cuílumauaõ os noíTos íoldados ir ha
cidade, onde faziaô algumas deíordens, de que el Rey
de Tidore íe lhe tinha mandado queixar; a que elle ref-

pondeo ,
que fe os lá achaíTe os mandaíTe matar , porem

que defendeíTe também aos feus virem ha praya por nao
terem diíFerenças cos Portuguefes

,
porque fe lá os viíTe

também os auia de mandar matar. O que foy ardil de
Bernardim de íoufa para tolher a agoa aos da cidade

,
por-

que a de que bebiaô era de huns poços que eftauao na

praya , e outros poços, que na ilha auia, eftauao tao longe,

que le naõ podiao feruir delles. Após eíle bando naô dei^

xauao alguns foldados de ir a terra
,
que chegando ha

noticia do capitão , tomado da cólera , fe meteo em huma
embarcação pequena, c chegando ha praya vio nella a

dom Rodrigo de menefes, a quem diííe alto de parte don-.

de
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de o pudefíe ouuir , ah fenlior dom Rodrigo contra o
meu bando vindes a terra , tendo mais obrigação de o
guardar que ninguém para exemplo dos outros , cmbar-
caiuos logo. Dom Rodrigo

,
que naõ andaua muyto la-

tisfeito delle , lhe refpondeo que logo fe embarcaria ,

a que ajuntou , como , e nao ha hum homem de fazer o
que a natureza pede ; o que ouuindo o capitão , inda que
hia algum tanto afaílado , reípondeo , que o fizeíTe , e fof-

fe para elle ; o que dom Rodrigo ouuio , e lhe refpon-

deo da mefma maneyra , com que o capitão mandou ao
ouuidor que lhe foíle tomar a menagem ,

para que nao

faiíTe da fua embarcação
,
que lhe elle naõ quiz dar, nem

deixou aílinar no termo
,
que o ouuidor diíTo fez , a Chri-

ílouaõ de íoufa , e António de lacerda
,
que cílauao pre-

íentes , de que íendo o capitão informado pollo ouuidor ,

voltou logo , e tomou huma efpada e huma rodella que
lhe leuaua hum feu page , e chegou a Chriítouaó de íou-

ía , e a António de lacerda , e os fez aílinar no termo ,

e indoíTe chegando ha corocora de dom Pvodrigo para o
prender , íe lhe pôs elle armado ao bordo , e lhe diíTe

que não trataíTe de entrar no feu nauio
,
porque era tão

bom fidalgo como elle , e não íe auia de deixar enxoua-
]har , e arremetendo com tudo o capitão, lhe diiTe hum
AíFonfo fígueyra

,
que com elle hia ,

que íe foííe armar ,

e então iizelTe o que lhe cumpria
,
para que lhe não acon-

teceíTe algum deíaftre , e tornandoíTe o capitão ha fua

corocora a tomar as armas dilfe a Gabriel rabello que
cílaua nella, que íe foíle com huma corocora pôr em huma
calheta do arrecife , e Baltefar vellofo em outra , para que
dom Rodrigo não pudeíTe fairfe para fora. Dom Rodri-
go tanto que o capitão voltou para a fua corocora fe

meteo em hum parao , e fe foy íaindo do arrecife , e diíTe

aos íeus íoldados
, que fe foiTem trás elle na corocora.

Nefce meímo tempo íintindo el Rey de Ternate a re-

uolta , e íabendo que nacia de dom Rodrigo não que-
rar obedecer ao capitão , íe meteo com muyta preíía cm
huma corocora j e foy remando para onde vio que hia

dom
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dom Rodrigo , e vendo que encaminhnua para a terra , lhe

bradou que íe meteííe cora elle , e foilhe tomando a dian-

teira, porque receou que fe foíle a terra fe paílaíTe a el Re^
deTidore, e desfizeíle o concerto que tinha feito com elle

de derrubar a fortaleza , de que o capitão inda não ti-

nha recado : dom Rodrigo vendo el Rey perto fe me-
teo com elle a tempo que o capitão aly também chega-
iia , a que el Rey bradou que íe tiueíTe e fe quietaíTe

,

que elle tomaua dom Rodrigo íobre íy , com que o ca-

pitão tornou a voltar , e dom Rodrigo íe foy meter na
íua embarcação , fem íair mais fora delia. El Rey de Ter-
nate íe tornou para terra , e acabou com el Rey de Ti-
dore íeu genro que fe viííe co capitão na praya , o que
íe fez aquella meíma tarde, indo o capitão acompanha-
do de dom João coutinho , e de outros dous ou três ca-

pitães
, que íaindo em terra o abraçou el Rey de Ti-

dore , e lhe prometeo de derrubara fortaleza ,
pois elle

tinha pejo nella ; ao que o capitão lhe deu as deuidas
graças , e fazendolhe muytos comprimentos começou a
caminhar para a fortaleza , o que o Rey lhe quifera eílor-

uar , receando auer lá alguma reuolta com íeus fobri-

nhos , contra cuja vontade elle fazia aquillo , e aíTy o
diíTe ao capitão ; porem elle auendo tudo por íeguro com
a preíença daquelles dous Reis, fe foy feguindo fcu ca-

minho em meyo d^ambos , e defpois de ver a fortaleza

por dentro, e a notar muyto de íeu vagar, fefahiopara
fora , e íentado com ambos os Reis concruirão as pazes

de nouo , e aíTentarão que ao outro dia foíTe Balteíar

vcllofo derrubar algumas pedras em íignal de concerto ,

e começo da obra , e que el Rey a derrubaria defpois de
todo , com que fe defpidiráo; e ao outro dia fe tornarão

a ajuntar todos em terra , e fentados ha fombra de hu-

mas aruores , mandarão Cachil muneray irmão d'el Rey
de Tidore , e com elle Franciíco carualho, e Manoel car-

ualho mercadores, que refidião em Tidore ,
que fo(Tem

dizer aos que eftauão na fortaleza
,
que fe não dcíinquie-

taflem , e após elles mandou o capitão Baltefar velioío

com
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com alguns officiais para derrubarem algumas pedras da

fortaleza. Cachil rauneray , fubindo acima íó , tornou a

decer com muyra preíTa , dizendo que emcima eílauaô to-

dos poílos em armas , ameaçando quantos lá fubiíTem
,

com que voltarão logo todos , e Balteíar vellofo , que

hia ja de caminho , fe tornou também com elles , e derão

conta ao capitão do que diílera Cachil muneray, de que

elle aíTaz enfadado dilTe a Baltefar velloío
,
que íe efpan-

taua muyto delle dar credito a tal coufa como aquclla ,

que fe tornaíTe logo lá inda que o mataflem : a que Bal-

tefar vellofo náo deu mais repofta que voltar com muyta

preíTa , e entrar na fortaleza lem receyo , e achandoa

defpejada (porque aquillo fora inuenção de Cachil mu-
neray

,
para ver íe podia impidir aquella obra ) derrubou

do alto dos muros as pedras que bailarão , e íe tornou

para o capitão, que fe tornou logo para Ternatc em muy-
ta amizade co Rey de Tidore , e dom Rodrigo íe paíTou

a Talangane por íer auifado, que trataua o capitão de o

prender ; o qual fabendo ao outro dia que dom Rodri-

go era ido , fe foy a Talangane em algumas corocoras

,

e do mar mandou o ouuidor , e Balteíar vellofo
,
que o

foíTem prender, mas elle como eílaua de íobre auifo ,

vendo chegar aquellas corocoras , e fofpeitando o que

era , fe começou a pôr em armas com detriminaçao de íe

defender , ao que alguns amigos íeus
,
que eftauão com

elle , lhe forão ha mao dizendo ,
que era aquillo termo

de íe perder de todo
, que íe íaiífe de cafa para hum ma-

to que aly eílaua perto , e deíTe lugar ha paixão com
que o capitão então vinha, que por ventura lhe paíTaria

depreíía ; o que elle fez logo ja ha viíla do ouuidor e

de Baltefar vellofo
,
que o diíhmularao , e não o achan-

do em cafa fe tornarão ao capitão
,
que defembarcou , e

poílo ha fua porta lhe mandou fazer inuentairo de toda a

fazenda que fe lhe achou , e fez recolher os aparelhos da
carauella , que aly fe eílaua concertando , com detrimi-

naçao de lha tirar. Dom Rodrigo tendo nouas que o ca-

pitão lhe deuaífara íua caía, auendoo por grande afron-

ta
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ta fua detrimlnou ir dar nelle , mas deteue-fe por con-
felho dos niefmos feus amigos

, que lhe derão por re-

zão ter varada a fua carauella , e nao ter outro recolhi-

mento fe lhe foíTe neceíiario. Bernardim de foufa defpois

de depoíitar em mão de pefloa abonada tudo o que achou
no inuentayro , tornandoííe para a fortaleza encontrou
no caminho el Rey

,
que acudia a aquella differença por

naô íuceder delia algum deíaílre
,

que íe tornou com
elle , e o capitão procedeo logo judicialmente contra
dom Rodrigo , e ha fua reueria o condenou em alguns
annos de degredo , o que fez com aquella prefla

,
porque

eíperaua por capitão nouo ; e chegando a mouçaõ da via-

gem para a índia , íe partirão na entrada do mes de Fe-
uereyro dom Joaô Coutinho no feu galeão , com quem
foy embarcado dom Rodrigo de menefes , e Chriílouaô
de íoufa capitão daquellas viagens na fua náo , e Ma-
noel boto na carauella de que era capitão , bem carre-

gados todos, por íer aquelle anno a nouidadc do crauo
muito copiofa. Bernardim deíouía, vendo que lhe tar-

daua recado da índia, defpidio Rafael carualho em duas
corocoras para ir a Banda íaber fe auia aly algum , e elle

entretanto ficou ocupado em derrubar a fortaleza de Ti-
dore , o que fez com aíTaz de traualho. Rafael carualho

chegando ao porto de Amboino achou nelle Gemes bar-

reio na carauella que fora de dom Garcia de menefes ,

que dom Pedro da filua capitão de Malaca tinha man-
dado com prouimentos para Maluco , donde fe forao

ambos para Ternate
,
que de Bernardim de loufa forao

recebidos com muyta fefta; e porque nas cartas que lhe

deraô do vifo Rey lhe rnandaua que entregaíTe a forta-

leza a dom Garcia de menefes , e íe foííe
,
por íua Al-

teza lhe ter feito mercc da capitania d'Ormuz , vendo
que dom Garcia era morto , entregou a fortaleza a Bal-

teíar velloío
, que era cafado com huma meya irmam

dei Rey , e defpidindoíTe delle , fe embarcou em algu-

mas corocoras em que íe foy a Amboino , onde eílauao

entaõ os três nauios que partirão dç Ternate, e íc meteo
na
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na carauellk de Manoel boto, ond' eíleue Tem fair cm terra

até fe partir , por fe naõ encontrar cora dom Rodrigo , de

quem íe ficara temendo , e vindo a moução íe partirão to-

dos para Malaca , onde chegarão a íaluamento. Dom Ro-
drigo

, que também viera aly ter no mefmo tempo, deípois

de andar alguns dias polia terra íem fe encontrar com
Bernardim de íouía , veyo a adoecer de humas febres

rijas
,
para as quais auendo de lhe dar huma purga foy

tal
, que acabou com eíla a vida

,
gritando fempre por

agoa, que fe lentia abraíar por dentro , naõ fcm íoípeita

de o ajudarem a morrer com aquelia purga. Foy dom
Rodrigo filho de dom Antão d'aimada capitão da cidade

de Lisboa , fidalgo de muyto boas partes e de grande

opinião
,
que eílaua defpachado com a capitania de Dio-

C A P I T U L O LXXXXI.

Cofjcertão antre Jy o Emperador e el Rey nojjo fenhor pôr

<:aàa bum deites Juas armadas no viar para dejenJaÕ das

jtias cojlas , efegurança dos 12autos de Jeus z-ajjallos ,
que

ftauegajjem de bmnas partes para outras, Declara-je a

canttdade e calidade dos Jiauios das armadas , e a or^

dem quefe auia de ter nas nanegações,

EL Rey noíTo fenhor, e o Emperador Carlos quinto ,

vendo as perdas e danos que íeus vaíTalos recebião

dos contínuos roubos , e iníukos dos coílayros
,
que em

todos os tempos e lugares andauao fempre vigiando o
mar para eílc effeito , como erão princcpes criílianiííiinos,

e zelofiíUmos do bem de feus r^ynos , alTentnraõ anire 'ij

efte anno de 1552 , mandarem, lair fuás armadas ao mar
para guarda e defeníaô das fuás cortas , e fegurança do
comercio de feus vaflallos ; e o concerto foy que íua Al-
teza mandaria armar vinte nauios latinos de vinte e cin-

co até trinta tonelladas cada hum , que andaflem fempre
ha viíla da terra para guarda da fua coita, de que os três

auiao d'eftar em Caícaes , coatro na Alougia , coatroem
Bart, IV. Aaa Ca-



^yo Qiiarta Parte da Chronica

Caminha , coatro em Lagos , dons em Villa noua , e três

cm Cizimbra ou Sinis
,
qual milhor pareceíTe

,
que erão

os lugares a que os nauios armados cullumauao vir , e

que também os nauios Portuguefes e Caftellianos auiao

de vir demandar forçadamente ; e mandaria mais coatro

náos ou galeões para correrem a coíla deíle reyno mais

ao mar , e ajuntarião a fy cada vez que cumprille os vinte

nauios acima declarados ; e afora eílas armadas íe orde-

naria outra para a cofta do reyno do Algarue de coatro

nauios de remo , hum nauio groíTo, e três carauellas , que
também ajuntariaõ a íy , cada vez que foíie neceíTario , os

outros nauios latinos ,
que auiao de andar continuamente

na cofta do mefmo reyno, os quais nauios todos manda-

ria fua Alteza que no verão e inuerno andaíTem femprc

no mar íem íe recolherem a porto algum , lenaô com ne-

ceííidade , tirando os de remo , que íe recolheriaó no in-

uerno i
e para as ilhas fe mandariao cada anno no mes de

Abril dez nauios armados , três náos ou galcoens , e íete

carauellas. Mandaria fua Alteza que os nauios que ouuef-

fem de nauegar para Arguim , Cabo verde , tratos de
Guiné , cofta da Malagueta , Mina , ilha de São Tomv4 ,

e Brafil , foílem e viefíem em três mouçoes , huma em Ja-

neyro , outra em Março em companhia das náos da ín-

dia , e outra em Setembro , e que alem dos nauios arma-

dos de íua Alteza , que auiao de ir naqnellas mouçoes , fe

ordenaria que todos os outros nauios ou os mais delles

fofíem também armados , e de fe nauegar por aquellas

mouçoes parecia
,
que íe podia efperar íegurança para os

que nauegaífem para aquellas partes , e para as antillias ,

que também íe podiaõ aproueirar delias , e alem difto fe-

ria cóufa de muyto proueyto para ajudar a guardar as

ilhas dos açores , aonde todas aquellas frotas auiao de

ir demandar. O Emperador da fua parte parecia que de-

uia de mandar guardar o eftreyto , conforme has nouas

que tiuefle dos turcos, e francefes
,
porque quanto impor-

taua a guarda do eftreyto íe conhecia entaõ claramente do

trabalho que daua a toda a Chriftandade eftar pejado o
ca-
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canal de Frandes. Parecia que deuia o Emperador iran-

dar cada anno no mes d' Abril has iliias os dez nauios re-

dondos 5 que enráo fe dizia que para lá fe armauaó em Se-

uilha , e que deuiaô de ir bem armados
,
por quanto im-

portaua a íegurança daquella paragem , onde fe dizia

que auiac de ir armadas groflas j e por boa rezão parecia

que naó deixaria de fer aily
,
porque em ninhuma outra

parte podiaô ellas fazer tanto proueito para íy , com
dano de todas as outras partes a que pretendefiem fazei-

lo ; e que eíla armada deuia andar nas ilhas até o fim do
mes d' Agoílo , e amerade delia deuia andar todo o anno

ao mar do cabo de fao Vicente
,
que era a paragem onde

vinhaô demandar os nauios que vinhao das antilhas e do
Peru , e que na coíla de Galiza deuia o Emperador de tra-

zer coatro ou cinco nauios armados
,
para fauor daquella

cofta , e íegurança das nãos
,
que de todas aquellas naue-

gaçoes com alguns tempos contrários hiáo demandar os

jeus portos ; e que as nauegaçoes dos Cafrelhanos , Fra-

rnengos , e Portugueíes deftas partes para Frandes foíTem

cos nauios todos juntos, e em duas mouçoes , huma em
Abril , e outra em Setembro j e as nauegaçoes de Frandes

para eftas partes foíTem em outras duas mouçoes , huma
em Janeyro , e outra em Junho ; e que para fe bem effei-

tuar o que acima fica dito deuia mandar o Emperador dar

ordem para que as urcas
,
que enrao eílauao reteudas cm

Frandes , e por eíle refpeito outros muytos nauios de

Caílclla , e Portugal , vieíTem logo na milhor ordem que
fer pudeíTe , e vieíFem cada anno aos tempos acima decla-

rados
,
porque de nauegarem todos juntos , e nas mouçoes

acima ditas , fe íeguiria íegurança , nao íómente das mer-
cadorias que eiies leuaíTem e trouxeílem , mas ainda das

dos outros que nauegaííem dentro daquelles lemites de
humas partes para outras, e alem deftes proueitos , fe íe-

guiriao outros m.uyíos grandes aos cílados do Empera-
dor , e d' cl Rey noíío íenhor ; e que mandaria íua Alte-

za que os nauios da? fuás armadas , e dos ícus vafiallos

,

deííem fauor e ajuda aos do Emperador , e o Emperador
Aaa 2 man-
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mandaria que os das íuas armadas fizeílem o mcfmo aos
de fua Alteza , o que íe entenderia íómente fendo neceíTa-

rio para defenfaõ de huns e dos outros. O que tudo fe

aprouon pollo Emperador e por fua Alteza , e ficou aníre
ambos aílentado de íe cumprir inteyramente.

CAPITULO LXXXXII.

O grão turco manda o baxã Pirbec pôr cerco ha fortaleza,

de Ormuz com 'vi'áte e cinco galés. Chegao as nouas a.

dom Aluaro de norojiha capitão dafortaleza , e as yuan*

da ejpiar por Fernão diaz cefar , e de[pois por Simão da
cojia , e Manoel colaço ,- e o que acontece a Simão da cO'

fta nejla ida, O baxa Pirbec antes que chegue a Ormu2i
põe cerco aoforte de Mazcate , e o que lhe fucede,

TAnto que o grão turco teue nouas que a ncfia arma-»

da , em que fora dom Antão de noronha , entrara no
eílreyto de Baçorá , e que fem duuida lhe tomara aquclla
cidade, íe não fora pollo ardil de que o baxá ufara (de
que atrás íica dada larga conta) o que fora grande dcf-

credito da íua honra , e detrimento do íeu eílado, por-
que lhe íicaua impedida a paíTagem pollo rio Eufrates,
por onde as fuás armadas forçadamente auiao de íair para
fora para fe fazer íenhor de todo aquelle eílreyto períico,

que elle rauyto deíejaua e pretendia, detriminou prouer
naquillo de maneyra que aquella fortaleza ficaíTe bem fe-,

gura , e mandou fazer prefces com muyta preíTa vinte e

cinco galés das que eílauao em Suez, de que deu a ca-

pitania a Pirbec coíTayro antigo homem dcligente e de-

triminado, a que mandou que cm Alexandria e em ou-
tros portos fizeíTe mil e duzentos homens que embarcaíTe

nas galés, e fe foííe a Baçorá , onde acharia ordem do
que auia de fazer , e que por ninhum caio tocaíTe Mazca-
te, nem Ormuz , nem em coufa alguma dos Poríugueíes ,"

antes trabalhafie muyro por paílar a Baçorá fem fer vifto

delles i
e tanto que o defpidio , mandou recado ao Baxá

de
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áe Baçorá ,
que tiuefie preftes quinze mil homens , e muy-

tas terradas e outras embarcações , e que em chegando ai/

Pirbec com as galés foUe pôr cerco ha fortaleza de Or-

muz , e o não leuantaíTe até a tomar. Pirbec fe paliou logo

a Suez , e gaílou todo o inuerno até o mes de Julho em fa-

zer as galés preíles para le poder partir , de que as nouas

começarão a correr pollo eílreyto , e chegarão a Ormuz
ja em Mayo , em que fe não podia mandar auiío ao viío

Rey , e de que íe não tinha mais certeza que o que geral-

mente andaua na boca dos eftrangeyros. Dom Áluaro de

noronha capitão daquella fortaleza
,

querendo todauia

iaber a verdade diílo , defpidio Fernão diaz cefar , Tolda-

do antigo de muyto animo e confiança , em hum nauio li-

gcyro para fe ir ha cofta de Xael a eíperar os nauios que
auião de vir de Meca para Caxem , Cafar , e todos os

mais portos, e faber fe era certo auer galés
,
quantas erão,

e íe fabia para onde íe aparelhauao. Fernão dias poíío

naquella paragem ouue fala de algum.as embarcações ,

que lhe afirmarão íicarem em Suez vinte e cinco galés ja

no mar, efe dizia geralmente que fe hiao meter em Ba-

çorá ; as quais nouas trouxe a dom Aluaro ja em Junho ,

com que logo mandou recolher para dentro da fortaleza

todos os mantimentos 5 agoa , lenha, madeyra , tauoado ,

€ todas as mais couías que lhe parecerão neceflarias , e

defpidio Simão da cofia , e Miguel colaço em dous na-

uios ligeiros , com ordem que fe foílem pôr no cabo de

roííalgate até o fim do mes d' Agoílo
,
que era a moução

de Meca para aquelle eílreyto , e em auendo viíla das ga-

lés , íe foífem mais de vinte , Simão da coíla fe foííe na

volta da índia dar recado ao viío Rey , e Miguel colaço

le tornalle a Ormuz, e vieíTe dando auifo a todas aquel-

Jas pouoaçoes de Coriale , Calayate , Mazcate , e outras ,

para eílarein apercebidas. Poílos eíles nauios onde lhes

fora mandado na entrada d' Agoílo , ouuerão viíla de cin-

co galés, que Pirbec tinha mandado diante com hum feu

filho a delcubrir fe auia no cabo do eílreyto alguns na-

uios Portuguelesj Simão da coíla em vendo as vellas e

fe
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Ic afirmou ferem galés , fe foy faindo para o mar, para

deícubrir íe auia mais que aquelias , e não vendo mais fe

tornou para dentro por fer tão rijo o vento ponente
,
que

nunca pode lomar outro caminho. Miguel colaço
,
que

também vira as galés , voltou de longo da coíla , e ioy
dando auifo a todas as pouoaçoes. Eílaua então por ca-

pitão em Mazcate hum João de Lisboa
,
que o vifo Rey

dom AfFonfo aly tinha mandado a fazer hum forte para

fegurança dos Portugueíes
,
que íempre eílauão naquella

pouoação
,
por afíy Jho mandar fua Alteza quando partio

dcíle rcyno ; eíle forte hia João de Lisboa fazendo na ca-

beça da íerra de Bacalá
,
que fica íobre a barra

,
que não

eílaua ainda de todo acabado por auer fos três mefes que
fe trabalhaua nelle , e em tendo o recado das galés , logo
embarcou fua rnolher, e outras que aly auia de alguns Por-
tugueíes, em huma terrada , e as mandou para Ormuz'
acompanhadas de Bertolameu diaz de morais, e de x\po-

linario mendez , homens velhos e honrados , e elle com
ieífenta Portuguefes

,
que aly auia, íe recolheo acima ao

forte
,
que lodauia eílaua ja em termos de fe poder defen-

der 5 e meteo dentro todos os mantimentos , agoa, e lenha

que pode ajuntar , com que íe fortificou o milhor que lhe

foy poííiuel. O filho de Pirbec, que ouuera viíla de Simão
da coíla ao tempo que voltou para a terra , metendo o
hallardo fe foy trás elle , e como o vento era rijo , e a

fuíla pequena , e os mares tamanhos que quafi a hiao ço-
çobrando , chegou a galé a ella , e pordeíejar o feu ca-

pitão de tomar os noííos todos viuos , não quis meter a

fuíla no fundo , e foiífe deíuiando de maneyra que lhe fi-

cou eJla debaixo dos remos , onde o bombardeyro e hum
íoldado que hião na proa da fuíla , auendolTe de todo por
perdidos lançarão mão dos remos da galé para fe falua-

rera nella
, querendo antes íicar catiuos

,
que afogados. Si-

mão da coíla
,
que era homem esforçado , e muyto eíper-

lo , vendo que a galé fe hia deíuiando , e fícaua a julauen-

to delle , esforçando os marinhcyros
,
preparou a vella

que lhe íicara abatida , e foy deixando a galé por balra-

veii-



dei Rey Dom João o III. 375

uento , ficandolhe pindurados nos remos o bombardeyro

e o foldado ,
que os turcos recolherão. O fílho de Pirbec

vendo que por fua culpa lhe efcapara aquella fufta d' antre

as mãos , a foy feguindo has bombardadas todo o tempo
que pode , mas foy em vão ,

porque Simáo da coíla ,

que para animar e obrigar mais os remeyros lhe hia dei-

tando algum dinheyro polia cuxia , foy forçando a fuíla

da vella de tal maneyra , tirando íempre para balrauento,

que conhecidamente lhe ficaua ja a galé
,
que com tudo a

Jíão deixou de feguir até que a noite lha fez perder de vi-

íla , em que Simão da coíla, vendoOe defapreílado , fe pa(-

fou ha coíla da Perfu , e de longo delia foy tomar Ormuz,
onde as nouas

, que deu das cinco galés , caufarão em to-

dos tamanho aluoroço e defaflofiego ,
que fe começou a

defpejar a cidade , a gente para a banda do ?yIagoíião , e

a principal e mais rica para ilha de Queixome
,
que eílá

perto de Ormuz^ e el Rey e o goazil íe recolherão para a

fortaleza com ítias molheres , e todas íuas riquezas , onde
o capitão dom Aluaro lhes deu gafalhado, e a todos os

Portuguefes que eílauao fora , e íe começou a fortificar o
milhor que pode , e fazendo alardo de toda a gente achou

perto de nouecentos homens ,
porque eítauão síy tam-

bém mais de trezentos da náo do reyno , de que era capi-

tão Aires moniz, que por não ter tempo fora tomar Or-
muz

,
para dahy paíTar ha índia , como fica dito : e antre

cíia gente tinha dom Aluaro auante de mil eípingardas
,

e muyras armas , e moniçoes. O íilho de Pirbec , logo co-

mo perdeo a noíTa fuíta de vifta , tornou a voltar , e quan-
do amanheceo fe achou ha viíla da outra coita d' Arábia ,

auante de Mazcaíe , donde tornando em. bufca de íeu

pay , tanto auante como o lugar de Alfacão , encontrou
aterrada em que hiao a molher de João de Lisboa , e as

outras, e as mandou recolher na íua galé , e a Bertolameu
diaz , e Apolinário mendez , mandou por ao banco nella,

com a qual prefa fe foy a Mazcate,onde achou ja íeu pay,

que como viera muyto atrás com toda a armada
,
quando

entrou no eítreyto não achou nouas de leu íilho , nem fa-

bla
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bia o que lhe íinha acontecido com as noíTas fuftas ; mas
parccciídollie que o poderia nchar aré Mazcaie , íe foy de
longo da coíla em bulca delle. Eílaua então por feitor em
Calayate iium Eíleuaõ gomez , homem de grandes efpri-

" tos , o qual vendo paílar as galés íe meteo em hum tar-

ranquim muyto pequeno para ir dar auiío ao viío Rey ,

de quem fe tratará adiante. Pirbec contente d' achar o fi-

Jho 5 caluoraçado com a prela que lhe achara, entrou

polia barra de Mazcate , e fem embargo de faber que os

noíTos eílauão fortificados , defembarcou em terra fem re-

fiílencia , c faqueou a pouoaçao que eílaua deípejada ,

onde inda achou muytas fazendas que íe não puderão re-

colher, e não fatisfcito com iílo
,
querendo também, to-

iTiar os Portugueíes por cerco, mandou defembarcar al-

gumas peças de artilharia , e querendoas paflar acima,
íc não pode leuar mais que hum cão

,
por fer a fubida tão

imgrcme que com muyto trabalho hião por ella os ho-
mens ; poíla eíl:a peça em cima , íe pôs elle com toda â íua

gente fobre hum teío que ficaua padrafto ao forte , onde
le cercou de vallos, e ordenou feus beílioes e tranqueyras,

donde começou a bater , e dar aíTaltos , c como o forte

ficaua muyto dcfcuberto has fuás eítancias , lhe metião
dentro todos os pilouros , com que lhe fazião muyto da-

no , mas também o recebiao dos nofibs ; e fendo palia-

dos fós dezoito dias deíle cerco , em que os noflos fe de-

fenderão com muyto esforço , chegarão a tanta falta de
inantimentos e agoa

, que lhes foy neceíiario repartirem-

íe com grande regra e prouifao
,
porque como lhes nad

pareceo que os turcos lhes pufeíTem cerco, nem fe diiiuef-

íem tantos dias , não eílauão prouldos quanto lhes con-

uinha. O Pirbec por outra parte deíconíiado de entrar os

noííos por força polia grande rcfftencia que achaua nel-

les , e vendo que fe lhe hia gafrando o tempo , detrimi-

nou tentallos com bons partidos ,para o que lhes mandou
Jium renegado Português que trazia comíigo , chamado
João dã barca

,
que vindo ha falia cos de dentro lhes dif-

k, que Pirbec maiidaua pidir licença para mandar hum
ho-
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homem a falar co capitão em coufas de muyta importân-

cia; Tobre o que tomando João de Lisboa e parecer de
todos foy aíTentado

,
que íe lhe delíe a licença , e fe ou'

uiíle o homem : após o qual recado tornou aly o mefmo
João da barca 5 e diífe ao capitão

,
que o baxá lhe man-

daua dizer que íabia muyto bem as neceííidades em que
ellaua, poJlo que lhe pidia que íe lhe quiíefie entregar,

pois naõ íe podia defender, que elie daria a todos as vi-

das, e embarcações em que fe foílem para a índia, a que o
renegado ajuntou grandes encarecimentos das grandezas

e liberalidade do Pirbec , e lhe afirmou que no que lhes

prometia naô aueria falta, e também lhe mandaua afir-

mar, que íe nao quifeíTem aceitar os feus partidos, fe

naô auia de ieuanrar daly fem tomar o forte , em que ni-

nhum dos que eílauao nelle auia de ficar com vida. Poílo

eíle recado pollo capitão em confelho , em que fe apon-
tarão as diíHculdades e faltas que auia de tudo, deípois

de longa altercação, aíTentarao todos que foíle o capitão

João de Lisbog com hum padre da companhia
,
que aly

eílaua , a verCe com Pirbec , e pollo que elles concluiílem

eílariaõ todos , com que fe íorao ambos ao baxá em com-
panhia do barca

,
que os recebeo com muyto gaíalhado,

e íenrandoos a par de íy , lhes diíTe que daquclle nego-
cio naó queria mais que a honra de faber o graò turco ,

que tomara elle huma fortaleza aos Portugueíes ; que elle

ieguraua as vidas e liberdades de quantos eílauaõ dentro
para fe poderem ir para onde quifeílem , e iílo cora tan-

ta copia de boas palauras, e largueza de promeíTas
,
que

João de Lisboa aceitou os partidos, de que o baxá lhe paf-

íou hum largo faluo conduto em nome do graô turco ,

com. que Joaô de Lisboa mandou dizer a todos os que
eílauao no forte

, que fe foílem para elle , o que todos fíze-

zeraõ , e como o baxá os teue comíigo , ufando com elles

o que he natural a todos os turcos , os meteo a todos ao
remo nas gales , e mandando embarcar a artilharia do
forte e muyta fazenda que nelle eftaua recolhida , fe tor-

nou a embarcar , deixando o forte deípeiado de tudo. Os
Pan. IK Bbb ho-
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homens principais , que aqiiy forao catiucs com Joa6 dé
de Lisboa, foraõ André fejo , e Diogo feyo irir.aõs , na-

turais da ilha da madeyra , quedeípois foraô caiados em
Goa, e nella cidadãos , Baíliao criado dabreu

,
quedeí-

pois foy capitão de Trapor , e Maim , Manoel caíleilao^.

António lopez d' oliueyra , Diogo luis , Manoel Diaz j

António pinto , e outros caiados ^ todos caualeiros de
muita conta.

CAPITULO LXXXXIIL

O baxã Pirbec pÕe cerco hafortaleza de Orrduz ^ eahate
alguns dias. O capitão dom Aluaro de noronha reparte

as ejiajicias para/e defender ; manda auijar o vifo Rey
por duas vias. Pirbec leuanta o cerco ; manda tratar co

capitão do refgate dos que catiuara em Mazcate , e o

que Jobre iff^ptíffa^ Os turcos, defpois defaquearem a ci-

dade de OrmuZf faqueão a ilha de Otieixome^ e/è recolhem»

PArtido de Mazcate o baxá Pirbec aíTaz oufanocom
a prcía daquelle forte , em poucos dias apareceo em^

Ormuz com toda a armada era hum dia de grande çarra-

çao , e foy demandar da outra banda de Chaurum , onde
fez logo defembarcar toda a gente. O capitão da fortale-

za dom Aluaro de noronha , inda que andaua mal defpo-»

ílo de coartans , fahio fora com leiícentos homens, e che-

gou até a cruz de fora da cidade , donde mandou eípiar

os inimigos , e fabendo eftarem rodos cm terra , íe reco-

Iheo para a fortaleza por confelho de todos osfeus, até

fe ver o que os inimigos detriminauao, e todo aquelle dia

e noite teue fobre elles grandes vigias , e proueo em co-

renra náos que eílrsuao no porto de maneyra , que lhas

não podeíTem tomar
, principalmente na que aly cftiíua

do rcyno
,
que era muyto grande , em que o feu capitão

Aires moniz mandou meter o raeftre
, que era o que de

alcunha ie chamaua o Racha chona , aíTaz afamado naquel-

le officio , e conhecido por eíte nome , com todos os ma-
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rinheyros e grumetes , c o condeílabre cos bombardey-

ros para terem íempre a artilharia preíles. Após efte pro-

uimento prouco logo o capitão na defenfaõ da fortaleza ,

e no baluarte fanto André pôs por capitão dom Francií-

-co dalmeida , filho de dom Pedro d' almeida o de Euora ,

com duzentos e corenta homens ; no baluarte Santiago

pôs Gonçalloguedez de roboredo, cauaieyro muyto esfor-

çado , com cento e trinta íoldados. O baluarte da baran-

da tomou o capitão para fv cora cem liomens da fua obri-

gação ; no pano do muro , que corre deíle baluarte para

o de íanto André
,
pôs Aires moniz com cincoenta ho-

mens ; no outro pano, que corre para o de Santiago, pôs

Manoel de fouía irmão de Fernão de loufa de caílello

branco com trinta homens ; da banda do mar pôs Antó-

nio correya cauaieyro honrado com íeííenta homens ; no

baluarte do meyo eílaua o alcaide mor
,
que era hum fuao

homem, com corenta homens ; e bo meyo da torre da me-

nagem fobre os almazens eííaua el Rey com íua molher

e filhos, e o goazil , e Mirabarús juíliça mor do rcyno

com fuás famílias , e os mais íoldados, que não couberão

nas eílancias j ficarão de fora com alguns capitães
, que

o capitão lhes ordenou para acudirem onde foíTe necefía-

rio. O Pirbec m.andou ao outro dia dcíerabarcar a arti-

lharia de bater, eaquella tarde foy marchando até fe pôr

Jia viíla da fortaleza , e aficntou feu campo no lugar onde

eíleue a alfandega velha , e íe começou logo a tortifícdr

com pedra e terra , e muyta madeyra que le achou na ci-

dade ; e nos lugares, que lhe piireceraô mais acomodados
para a bataria, fez muytos beílioes e tranqueyras , em que

aíTeílou vinte e cinco peças de artilharia groíías , de que

algumas iançauao piiouros de corenta arráteis de feno
coado , e algumas os lançauaõ também de pedra , com que

começarão a bater a fortaleza por todas as partes com
grandiííima fúria , donde com a meíma lhe relpondiao , e

como os muros eraõ feitos de gueche , os piiouros de pe-

dra das peças grofías ficauão embebidos e encaixados

nelle meyos dentro e meyos fora , como ie os paícrão

Bbb 2
" coLn
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com a mão , onde os deixarão ficar para memoria. O ca-

pitão ao coarto dia do cerco, parecendolhe neceílario aui-

íar delle o viío Rey , fez aparelhar hiima fuíla
,
que eftsua

varada ao fopé da fortaleza , e mandou nella com eíle

recado a Pêro fernandes de carualho
,
que aquella mef-

ma noite fe fo}'' a remo pôr da outra banda do Magoílão ,

e daly foy correndo a coíia até o cabo de Jafques , don-
de tomou o caminho ordinário. E porque eíta fuíla po-
dia ter na viagem algum impedimento , dahy a outros
dous dias mandou o capitão outra , em que foy hum mo-
rador de Ormuz , chamado Coimo aluarez , que tomou a

mefma derrota. Os turcos forão continuando com a ba-
taria íem fazerem dano ha fortaleza , e recebendo delia

muytos
,
porque o condeílabre, que era nauarro de nação,

era tão deílro naquelle officio
,
que muytas vezes lhe me-

tia os pilouros polas bocas dns fuás bombardas , com que
lhe arrebentarão algumas que lhe matarão muyta gente ,

€ lhe desfazia os feus beftioes
, que ellcs logo tornauao

a refazer , mas com m,uyto trabalho. Os Toldados Porru-
guefes , fofrendo muyto m.al eílar encerrados , começarão
a requerer pubricamenre

,
que fe lhe mandaíTem abrir as

portas para irem ganhar as eftancias dos inimigos , e to-

marlhe a artilharia , o que o capitão temperaua com muy-
ta brandura , afírmandolhe que quando foííe tempo Jhes

faria a vontade , mas que inda então o não era
,
porque

não tinha informação certa da cantidade dos inimigos ,

nem podia auer has mãos huma lingon, de quem o pudeíTe

laber
, por muyto que niíTo trabalhaua ; mas nem ifto

era baftante para quietar os íoldados. Gonçallo guedez
de roboredo , capitão do baluarie Santiago , vendo o de-

fejo e neceíFidade que o capitão tinha de tomar lingoa

dos inimigo? , fe lhe oífereceo para ir tomar hum d'elles ,

o que lhe elle aceitou e agardeceo , e o mandou fazer pre-

ftes para ir aquella noite com cem homens , para a qual

ida fe lhe oííerecerão todos os fidalgos e caualeyros hon-

rados que auia na fortaleza , a que o capitão não quis

dar licença j e no coarto da m.adorra , eftando ja o poíli-
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go aberto para fair Gonçallo giiedez com a fua compa-

nhia , o capitão ou receoío dalgum defaltre , ou rofpeí-

taiido que eraô fentidos , os mandou recollier , de que lo-

dos ficarão muyio triíles. Vendo Pirbec o pouco dano
,

que linha feito na fortaleza com huma bataria tad conti-

nuada , detriminou de Jeuantar o cerco , e primeyro que

o fizelle virou a artilharia para as náos , e todo hum dia

defcarregou nellas huma grande tempeílade de pilouros ,

de que os mais foraõ demandar a náo do reyno
,
que lhe

ficaua mais em bataria , em que fez aígum dano , que lo-

go foy remedeado pollos que eííauaõ nella; mas Jcuou

delia tal repoíla que cuftou a vida a muytos dos feus ; e

logo ao outro dia feguinte mandou embarcar toda a arti-

lharia 5 e a noite que fe auia de recolher chegou ha falia

cos da fortaleza hum foão balieyro , bombardeyro de
Mazcate , que também fora então catiuo , e diíTe que dií-

íeííem ao capitão que bem podia mandar reígatar toda

a gente que fora catiua em Mazcate
, porque Pirbec lhe

queria fazer efie feruiço , a que ajuntou muytos louuores

feus engrandecendoo com muytas palauras
,
que Jhe fa-

2Íão dizer contra íua vontade. O capitão íoube então o
fuceílo de Mazcate , de que íiccu aíiaz íentido , e porque
não fabia o modo de que aqueila gente fora catiua , nao
quis que íe dclTe repoíla ao balieyro , e fe foy fem ella.

O baxá , auendo fós vinte dias que duraua aquelle cerco
,

mandou embarcar a fua gente
,
que ao recolher fe eípa-

Jharão polia cidade , e defpois de a íaquearem , e a dei-

xarem deftruida , e quaíi arraiada de todo, fe embarcarão,
e fe puferão de largo , donde Pirbec defpidio hum co-
mitre Italiano no efquife de huma galé , que chegando
perto da fortaleza com huma bandeyra branca , e auendo
fala dos noíTos, diíle

, que trazia hum recado do baxá para
o capitão ; a que mandando clle dar entrada , de/embar-
cou o comitre , e com el!e Bertolameu rodriguez de mo-
rais , e Apolinário mendez , e a m.olher de João de Lis-
boa , e o foldado , e o bombardeyro da fuíla de SimEo da
coíla

,
que ficarão pindurados nus remos da galé do filha

de
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de Pirbec, e prefentados todos ao capitão , lhe dlíTe o
comitre , que o baxá lhe fazia feruiço daquelles homens

,

edaquella molher , e de hum rico e fermofo arco com
íeii coldre

, que leuaua na mão
,
que também lhe prefen-

lou , e que fe quiíeíTe refgatar toda a gente de Mafcate,
eHe fe deteria aly até que o fizeíle. O capitão não deu en-
tão outra repoíla ao comitre fenâo mandallo meter no
tronco com todos os que hião com elle , até os marinhey-
ros do efquife , donde os mandou tirar ao terceyro dia

,

e trazellos ante íy , e defpois de os veílir a todos muyto
bem, diífe ao comitre

,
que tornaííe a leuar a molher de

João de Lisboa , e Bertolameu rodriguez de morais , e
Apolinário mendez , e diíTeíle ao baxá, que elle não refga-

taua Portuguefes tão fracos
,
que fe entregauão antes de

ferem feitos em pedaços
,
que aquella molher tornafiem

a leuar a íeu marido
, porque como a fua culpa era mayor

poríer capitão , era juílo íer caftigado também nelia por
íer mayor o íeu caíligo

,
que o íoldado , e o raarinheyro

da fufta de Simão da coíla lhe aceitaua por eílarem fora

daquella culpa , mas que pollos reígates delles lhe man-
daua aquellas peças ; e logo mandou entregar ao comitre
hum fermoío prato e jarro de praia laurados de baftiaes

e dourados y hum rico arcabuz , e huma fermofa efpada , e

huma rodella
, e que diíTeíTe ao baxá

,
que aquellas erão as

peças 5 com que os capitães dei Rey de Portugal agaíalha-

uão os vaííallos do turco ; c com ifio os mandou embar-
car a todos fem fazer cafo das laílímas , e das miferaueis

lagrimas que banhauao o rofto da trifte molher , e as cãs

dos dcíconfollados vellios. Dado efte recado ao baxá ,

mandou logo cm fendo noite lançar na ilha pollo meímo
comitre a molher e os dous velhos ,

que íe recolherão ha

fortaleza , e ellefe paíTou ha ilha de Qucixome , leuando

comfigo huma náo de hum Português que ficou defpejada

da outra banda
,
porque foy auifado que para efta ilha fe

padara toda a riqueza da cidade de Ormuz , onde deíem-

barcando (em refiílencia algums 5 fe deteue muytos dias

em a correr toda e íaquí^alla, de que leuou groífiíTim^s pre-

fas
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ias das fazendas de mais de trinta mercadores muyto ri-

cos
,
que para aly fe recolherão , antre os quais foy jiuin

judeu elpanliol chamado Salamao muyto mais rico que

rodos , a quem os turcos leuarão quanto tinha , e a elJe

catiuo com toda fua família , e de perto de vinte mil peí-

foas que eílauao na ilha leuarao catiuos os que quiíerao ,

ufando com todos de grandes crueldades , e deípois de
bem fartos de prefas í"e embarcarão , e fe forao a Baçorá.

Eíta ilha de Qiieixomé eftá diílante da de Ormuz para a

coíla da arábia duas legoas
, ( inda que noutra informa-

ção achey que erão cinco) terá de comprido trinta le-

goas , e de largo duas , e em algumas partes três , come-
ça em hum lugar chamado Lafra , e acaba em outro que.

íe chama Cirim.iao
,
que he a ponta mais de dentro. O ca-

pitão, não íe auendo ainda por íeguro dos inimigos , man-
dou alguns tarranquins ligeyros a eípiallos , e tendo por
elles nouas que erão ja recolhidos para Baçorá , íe tor-

narão el Rey e o goazil para a cidade
,
que acharão de-

ílruida e quafi aíTolada de todo , e após elles íe começou
também logo a recolher para ella a gente que eílaua da
outra banda, com que em breue tempo í'e tornou a pouoar,

ele reformou de nouo.

CAPITULO LXXXXIIII.

Chega recado ao vijo Rey do cerco de OnTiuz-, ellefe fazpre^
Jies para Ike ir dar fccorro. Chegao imos do rey710. O vi'

~ Jo Rey fe parte ; acha em Dio recado de fer leuantado o

cerco de Orynuz ; defpede dom Antão de noronha com hu^
ma grojja armada para ir andar no ejireyto de Ormuz

j

'volta de Dio para Baçaim , e o que ahy ordena.

EStevao gomez feyror de Calayate
,
que hia cami-

' nhando para Goa no leu tarranquim , foy atraueíí^ndo

aquelle grande golfão ôté chegar a Baçaim, donde, deípois

de lhe dar conta do recado que leuaua , foy ícguinHo íeii

caminho para Goa. Eílas nouas dos turcos caulaiao cm
Ba-
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Baçaim ínmanlio aballo
,
que algumas peHoas íe começa-

rão logo a fazer preftes para irem a focorrer Ormuz , de
que o primevro foy António cie íá , de alcunha o rume

,

que logo ao outro dia fe fez ha vella em hum cacur ligey-

ro com vinte íoldados , em que no mar ferrolhou todos os

marinheyros com cadeas, que para iíTo leuou em íegrcdo,

porque detriminaua de paflar por antre as gales dos tur-

cos , e não queria que com medo íe ihe lançaíTera ao mar

;

e tanta prefla íe deu Jio caminho que em vinte dias che-
gou a Ormuz , andando ainda os turcos na ilha de Qijei-

xome
,
que do capitão foy recebido com muytas honras.

Eíleuão gomez chegou a Goa no fim de Agoílo
, que a

todos foy de grandiíTimo efpanto atreuerfe elle a paíTar

hum tamanho golfão em tempo tão trabalhofo numa lao

pequena embarcação , e dando ao viío Rey as nouas das

galés e do numero delias
,
porque as contara muyto de-

li agar , defpois de lhe elle dar as deuidas graças por tão

importante diligencia , detriminou de acudir peíloalmente

a aquelle negocio , de que deu conta aos fidalgos e capi-

tães do coníelho, e lhes pidio que íe fízeílem preíles para

o acompanharem , o que todos aprouarao , e lhe louuarão

muyto , e íe lhe oferecerão com muyro goílo ; e dom Dio-

go de noroiiha , e dom António de noronha irmão de

dom Aluaro capitão de Ormuz , íem eíperarem polia ida

do viío Rey , fe fízerão o outro dia ha vella, cada hum em
feu nauio de renio , e com cincoenta foldadcs cada hum ,

em que os acompanharão fcus parentes e amigos : o vifo

P,ey íe foy ha ribeyra das armadas , e com muyta prefTa

mandou aparelhar todos os nauios que auia nella , afíy de

remo, como de alto bordo, e ajuntar mantimentos, raoni-

çoes e todas as mais coufas neceíTarias para a jornada ; e a

primeyra coufa que então f;íz foy dcípidir dous nauios li-

géyros , hum em que mandou cartas lias cidades e forta-

lezas do norte , e a algumas peíToas particulares , em que

lhe pidia ajuda de gente e nauios para aquella neceíTidade,

e outro de que era capitão hum Fernão hrto muyto bom
caualeyro , c bem pratico nas couías do mar, que man-

dou



delRey Dom João o IIL 385'

<!ou a Ormuz com cartas ao capitão , cm que lhe dizia que
ficaua ja no mar para o ir focorrer. E porque no eílado

2uia então falta de dinheyro , quertr.do-fe valer da cida-

de, como íemprc os gouernadores e vifo Reis paflados íi-

zerão em femeliíantes ocaílôes , Te foy ha camará acom-
panhado dos capitães e fidalgos velhos , eílando nella pre-

íentes todos os vereadores , e com palauras de grandes
encarecimentos lhes pidio, que para aquelía comum neceí-

lidade de todo aquelle eílado lhe quifeíTem acudir co di-

nheyro que cada hum pudeíTe , pois também vinha a re-

dundar em proueito particular de cada hum , pois com
i/Io fegurauão íuas fazendas, e ainda fuás caías, fuás pef-

íoas , molheres, e filhos, do grande poder e iníolencia dos
turcos , e que da paga eíliuelíem certos que fe lhe faria

muyro por inteyro, e muyto cedo ; a que o vereador mais
velho refpondeo em nome de todos , que elles eftauão prer
ftes para feruir a fua Alteza com íuas peíloas , fazendas ,

embarca<^6es , e dinheyro , e tudo o mais que pudeíFcm ,

como fizerão fempre ein todas as ocafiões que fe offerece-

ráo , e nella com tanto mais goílo, quanto entendião fer de
inayor importância que as outras , o que o vifo Rey lhe

agardeceo com muytas palauras da parte de íua Alteza , e

da fua : elles começarão logo a tirar pollo pouo , não íem
aigama defordem , e ajuntarão vinte mil pardaos que ieua-

Tão ao vifo Rey, com que começou a lançar ao mar a arma-
da , e andando metido neíta ocupação , chegarão ha barra
de Goa a oito dias do mes de Setembro três nãos , de íeis

que eíle anno de 55-2 partirão em Abril defte reyno, de que
foy por capitão mor Fernão foarez dalbergaria

, que foy
hum dos que então chegarão , e os outros dous capitães

,

que chegarão com elle, forão Franciíco da cunha , e Brás
da filua. Os outros três capitães que faltarão forao dom
Jorfe de menefes baróche

,
que os dous annos atrás tinha

arribado a eíle reyno , António diaz de figueiredo
,
que

ambos forão inuernar em Moçambique , e António moniz
barreto deípachado com a fortaleza de Baçaim

,
que indo

demandar a cofta da Índia foy varar no no de Seitauor.

Fart, ir. Ccc írin-
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trinta legoas de Goa , de que toda a genre , e a mor parte
da fazenda fe íaluou em terra. Com a vinda deftas náos deu
o viío Rey mayor prefia ha fua partida , e deu defpncho a
muytas coufas

, porque hia arrilcado a ie deter muyto lá

por fóra , antre os quais foy mandar dom Duarte deça por
capitão ha fortaleza de Ceilão

, por lhe terem chegado no»
uas da morte de dom João anriquez , e defpachar as náos
que auião de ir para Malaca , em que mandou o licencea^
do Franciíco aluarez a tomar reíidencia a dom Pedro da
íilua capitão da fortaleza , e fazer ontras coulas do íeruiço

de íua Alteza. Neftas náos fe embarcou o padre "meílre

FranciTco Xauier da Companhia de JESVS , varão verda-
deyramente apoíloiico

,
para paíTar has partes daquelle

largo Império da China a pregar a doutrina cuangelica ,

cujas obras fe podem ler num liuro compofto particular-

mente da íua vida, em que ellas andão eícritas. Defpacha-
das cilas couías e outras muytas, le embarcou o vifo Rey
ja no fim de Oitubro em huma armada de mais de oitenta
líauios , em que auia paíTante de trinta groíTos : os fidal-

gos e capitães, que então o acompanharão, forão dom Fer-
nando feu filho, dom Antão leu íobrinho, dom Diogo
de foufa , Gonqalio pereyra marramaque , dom João d'al-

ineida , Aluaro de mcndoça , Pêro Botelho , Eitor de
meilo pereyra , dom Martinho e dom Lopo da cunha ir-

mãos ambos de dom Pedro da cunha , que foy general das
galés defte reyno , Pêro de taide inferno , Fernão de cafta-

nhoío fidalgo caítelhano , caualeyro da ordem de Santia-

go , Diogo aluarez tclez , Baftiao de fá , AíFonío pereyra
delacerda, Miguel rodriguez Coutinho, d'alcunha fios fe-

cos , Francifco de meilo pereyra , Joríe de mendoça, An-
tónio moniz barreto, Martim Affonfo de miranda , Pêro
barreto rolim , António peíToa , Vaíco da cunha , António
de foufa continho o coxo, dom Pedro de fouía

, João Fer-
nandes de vafconcellos , dom Felipe de caílro , e outros
muytos fidalgos e caualeyros , de que adiante fe nomearão
inda alguns. Nauegando efta armada com ventos profpe-

rosa em poucos dias foy tomar Dio, onde o viío Rey
achou
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achou hum nauio com cartas de dom Aluaro capitão de Or-
muz , em que lhe fnzia a íaber que as gales erao recolhi-

das para Baçorá . e lhe daua particular conca de quanto
era fucedido cm Ormuz, c em Mazcate , em que de hum o
fenrimerito lhe abatco muyto do goílo que recebera do ou-

tro ; e poílo o negocio em confelho , foy aflentado que fe

mandaíle huma boa armada para andar no eílreyto de Or-
muz

,
que no inuerno fe recolheííe a aqueíla fortaleza para

a ter íegura , e que o vifo Rey íe tornaíle para Goa : com
a qual reíolucaÕ elle dcípedio logo dom Antão feu fobri-

nho com doze nauios de alto bordo , de que os cinco erao

galeões , e os fete carauellas, e vinte de remo ; dos ga-

leões erâo capitães o meímo dom Antão , Gonçallo pe-

reyra marramaque , Fernão de caílanhofo , Belchior bo-

teího , e dom João d'almeida ; os capitães das carauellas

erãoFrancifco da coíla , Aluaro de mendoça. Pêro bote-

Iho , dom Manoel mazcarenhas , Luiz aluarez da cunha,

Diogo de mello da cunh.i, e dom. Jerónimo de caíleibranco;

nos nauios de remo hião por capitães dom Diogo de tai-

de , Jorfe pereyra coutinlio , Diogo de mendoça , João de

xnello de brito , Duarte pelToa de mello , Vicente de fran-

ça , Gil degoesj João aluarez pereyra , João de íiquey-

ra , Gomez ferreyra , Pêro ferreyra feu irmão , Vicente

de foufa , António de betancor, Diogo pereyra , Gonçal-

lo de morais de íouía
, João ferrão , Maríim barbudo ,

Ruy lopez , Antão de íeixas , Rui fernandez , e afora elles

capitães fe acharão nella armada outros fidalgos , e caua-

leyros de muyta conta. O viío Rey deu por regimento a

dom Antão
, que andaííe no eílreyto até Abril , e íe reco-

]hefie a Ormuz , e tomaíTe entrega da fortaleza ,
porque

acabaua dom Aluaro o feu tempo, e entregaíTe a armada
a dom Diogo de noronha

,
que lá eílaua

,
para andar nella

até Oitubro , e recolherfe a Goa. Partida efta armada vol-

tou o vifo Rey para Baçaim , onde lhe chegou recado que

os Reis deDiamper, e da Pimenta coníinuauão com a

guerra contra o de Cochim , polia qual rezão deixaua de

jcorrer a pimenta para as nãos , a que q^uerendo o viío Rey
Ccc z acu-
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acudir, mandou para iíTo Francifco barreto, que acabara de
fer capitão de Baçaim, em que lhe íucedera Francifco de

íá de meneies dos ocolos , aquém deu todos os íeus pode-

res, aííy na juíliça , como na fazenda, com titulo de gouer-

nador em quanto eíliuelTe em Cochim correndo com a

carga das náos ,
para onde íe elle pariio logo com vinte

nauios de remoy a qual elleyçao foy eftranhada , e to-

mada muyto a mal de alguns fidalgos, que lhes parecia que
merecião milhor aquelle lugar, que femprefoy coufa muy-
to ordinária não faltar emulação nas couías deíla calida-

de. O viío Rey íe deteue aly efperando pollo íegundo
recado de Ormuz , e delpois de auer perto de hum mes
que aly eíbua , lhe chegarão nouas de fer fallecido Pêro
lopez de íoufa capitão de Dio

,
que elle ja deixara doente ,

e por não eftar aquella fortaleza prouida de capitão co-

meteo com elia a dom Diogo dalmeida
,
que a aceitou ,

dizendo que aceitaua aquella íeruentia por {tr ocaíiao

mais de íeruir a fua Alteza
,
que de fazer leu proueyto.

CAPITULO LXXXXV.

El Rey fíoffõ fenhor trata cos ão Jeu confelho de cafar o prim
cepe dom João Jeu filho .- concerta-fe o cafamento com a

- princeja dona Joanna , filha do Emperador Carlos ; mafí"

da o duque de Aveyro , e o Btfpo de Coimbra ha raya para
tomarem entrega delia ; o que pajfa nefia entrega , e o que
de/pois pafia até a princefii entrar em Lisboa,

ENtrando ja em idade de quinze para dezafels annos
o princepe dom João , deíle nome o coarto

,
pareceo

bem e deuido a el Rey noíTo fenhor leu pay , e aos do íeu

confelho , tratar-feja então do feu calamento
,
porque co-

mo elle era fó , e único erdeyro deíles reynos , de quem
pendia a fuccílaô e conferuação delles , claramente enten-
«lerão todos que era neceflario , e cumpria muyto não fe

dilatar mais efte negocio , pois a idade do princepe , inda

que parecia pouca , era ja lufficiente para dar erdeyros a
eíles
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eíles reynos , com que íe conrinuaíTe e propaga íTe a na-

tural e antiga fuceíTaõ delles. Tomada eíla reíoluçao , con-

fuirou logo lua Alteza cos principaes da corte em que par-

te íe faria eíla noua liança
,
que foíle milhor e mais con-

ueniente para bem deíle reyno , e depois de largos deí-

curíos , e não íem alguma variedade de pareceres , íe vie-

rão todos a refoluer, que em ninhuma parte íe podia fazer

eíle cafamento do princepe que m.ilhor foíTe para eíle rey-

no
,
que em Cafteila com a princeía dona Joana fua prima

com irmam , filha do Emperador C^írios quinto , e da Em-
perarriz dona Ifabel fua tia ( de cuja rara prudência

,
gran-

des e reais virtudes , e todns as boas partes naturais auia

grande fama neíla corte) aíTy por íe nao íairem do cuflu-

me antigo, que os predeceíTores deíle reyno de Portugal

tiuerão de íe liarem cos de Caílella , como polia vizinhan-

5:a de ambos os reynos , com que hum ao outro fe podiao
fauorecer e ajudar facilmente , íe o tempo e algumas oca-

fioes moílraífem neceílidade diíTo
, que algumas vezes não

faltao. Com eíla refolução fe tratou logo do caíamento
aquy <? em Caílella 5em que ouue pouco que fazer , e íoy
concruido breuemente com muyto goílo e aprazimenro de
ambas as partes , e em ambas foy aííentado que na vinda
da princefa a eíle reyno ouueíTe a menos tardança que fof-

íe poílluel. El Rey noílo íenhor auendo por íeu ícruiço

que dom João de lemcaílre filho do meílre de Samtiago, e

neto dei Rey dom João o íegundo deíle nome, duque de
Aueyro , e dom freyjoâo íoarez, religiofo da ordem de
Santo Aguílinho dos eremitas, Biípo de Coimbra , foíTem

lia raya de Caílella tomar entrega da princefa fua nora ,

lho mandou logo notificar, o que elles aceitarão com muy-
to goílo , com.o o tiuerão íempre de feruir íua Alteza em
todas as ocaíiôes que fe lhe ofFerecerão de feu feruiço ,

quanto mais neíla, de que elle moílraua ter muyto goílo e

contentamento , e não deixarão de lhe dar as graças da
mercê que entendião que lhes niíTo fazia. Ambos fe fize-

rão logo preíles com muyto cuílo e aparato , e com toda

a breuidade poíTiueJ , e íe partirão deíla corte no tempo
que
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que fua Alteza ordenou. Leuou o duque comfigo feus ir-

jmãos dom AfFonfo, e dom Luiz de lemcaílre, e ajuntarão-

fe a elle neíta jornada Martim correa da íilua , e outros
até vinte fidalgos, furtados, e mcndoças íeus parentes, ro-

dos muyto cuílofos e bem atauiados , conforme ao que o
tempo cntáo permitia , e todos os íeus criados com librés

de cores differentes : hia mais com elle o doutor Aires pi-

rez cabra!, corregedor da corte, com hum meirinho para o
miniílerio da juítiça. Leuaua mais o duque dos íeus cria-

dos e vaííallos até quinhentos de cauallo , e oytenta ala-

bardeyros de fua guarda , dous arautos com fuás cotas

d'armas , ataballes , trombetas , e charamellas, e toda eíla

geniQ com a libré das cores do duque
, que erao roxo ,

amarello, e branco ; c as azemalas da fua recamara e caía ,

que erão cento ecincoenta, leuauao também guarnições

das mefmas cores, cubertas todas com repoíleyros borda-

dos e cuíloíos. Dom Afíbnfo de lemcaílre leuaua por íua

conta oitenta de cauallo , e corenta alabardeyros , veílidos

todos de libré das fuás cores , e trinta azemalas com re-

poíleiros bordados das meímas cores, e dom Luis de lem-
caílre feu irraão leuaua também por íua conta íetenia de ca-

uallo, e alguns alabardeyros, e vinte azemalas com feus re-

poíleyros bordados das íuas cores. O bifpo de Coimbra
também por íua parte fe apercebeo para eíla jornada co
fauílo e aparato

, que fe requeria para a honra dcíle reyno ,

para a autoridade de fua peíloa , e para o graue negocio
para que fora eleyto

,
porque ajuntou para o acompanhar

iiiuyta e muyto iuftroía gente de cauallo , e os que o
acompanhauão a pé também hiiío da meíma maneyra , e

não lhe faltou então couía alguma de quantas íe ufao , e

íaô importantes e necefíarias nos negócios deíla calidade ,

fem perdoar para iíTo a grandes gaílos e deípeías. Com eíla

luílrofa companhia chegarão o fluque e o Bifpo ha cidade

d' Eluas , onde em rendo auiío que a princeía era chegada
a Badajoz , começarão logo a tratar de fe fazer o a6lo da
entrega. Vinhão de Caílella com larga comiflao para ce-

lebrarem eíle ad;o dotn Diogo iopez pacheco duque de
Efca-
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Efcalona , e dom Pedro de acoíla Biípo de Ofina , acom-
panhados de muyía e muyto luzida gente, em que por ca-

da Jiuma das partes vinhão alguns fidalgos nobres. Vinhao
mais acompanhando a princefa Luis vanegas apofentador

mor , e Lourenço pires de tauora ,
que então eftaua em Ca-

ftella por embaixador de íua Alteza. Antre os duques ouue
então difFerença íobre o modo em que fe aula de fazer eíla

entrega
,
porque o de Efcalona dizia que trazia ordem pa-

ra íe fazer ha uíança de Caftella , no modo em que fe lá

fez a entrega da noíTa princefa dona Maria
,
que cafou co

princepe dom Filipe, e inílaua grandemente em auer de íer

afíy. O duque d'Auey'ro
,
que leuaua na inftrução que lhe

dera el Rey noíTo íenhor
,
que íe fizeííe a entrega ha uíança

de Portugal , no modo cm que íe íízerão as de todas as

Rainhas que de Caftella vierao a caiar cos Reys deíle

reyno , inftaua também muyto em não auer de trefpaíTar a

ordem que lhe fora dada; com que foy forçado dilatar-

fe efta entrega alguns dias, porque chegou a diíFerença a

tanto, que hum dos homens mais graues , e de mayor au-

toridade que vinhão acompanhando a princeía, foy de pa-

recer que a rornaílem a leuar para Touro ; a qual no modo
cm que auia de íer efta entrega , daua moftras de pender
mais para a parte do duque de Efcalona

,
porem o duque

de Aueyro co feu grande íiío e prudência , e com moíl:rar

ha princeía as rezões
, que el Rey noíTo fenhor lhe daua

para fe fazer efta fua entrega pollo cuftume das defte.rey-

no , e com as mais que lhe elle deu por fy , com que a fez
confentir niíTo, temperou o negocio de maneyra que an-
tre todos foy concruido fazeríe a entrega polia ordem que
cl Rey noílb íenhor tinha dado, em que le ouue por muy-
to bem fcruido do duque. Chegado o dia que antre to-

dos foy íinalado para fe fazer efta entrega, fahio a prince-

fa de Badajoz , e o duque de Aueyro , e o Biípo de Coim-
bra fairao de Eluas , efe forão todos ajuntar na raya de
antre ambos os reynos no lugar em que eítaua detrimina-
do fazerfe efte a(ílo , onde os duques ambos moftrando os

poderes que trazião , hum para entregar a princefa , e ou*

tro
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tro para íe entregar delia, mandarão tirar diíTo íeus eílro-

meiítos , feitos por eícriuães pubricos
,
que ambos guar-

darão para Teu defcàrgo , como lie cuftuinc fazeríe em íe-

melhantes í*6los. O que acabado, o duque de Eícalona, que
linha polia rédea a caualgadura cm que a princeía eílaua ,

a entregou ao duque de Aueyro , e íe afaftou para íóra , a

qual o duque lhe tomou da mão , e íe ouuc por entregue

da princcfa , e pofto a cauallo lhe foy beijar a mão , o que
foy por ordem de íua Alteza , aíTy polia autoridade de kia

peíToa , como por lhe dar naquella jornada titulo de feu

embaixador ,- após elle beijarão logo a mão ha princefa os

clérigos , e no derradeyro lugar, por ordem do duque, o.

Bifpo de Coimbra , também todos a cauallo , o que íua

Alteza quis que foíTe aífy , entendendo que aquillo não era

menos cabo do rcípeito e cortefia que íe deuia ha princefa

íua nora , e era guardaríe o decoro deuido ao eílado íacer-

dotal , a que elle, como zeloíiílimo que era do culto diui-*

no , tinha grande reuerencia. Acabado iíto com todas ci-

rimonias ordinárias na.s couías deíla calidade , fe recolheo

a princefa para Eluas , onde foy feílejada como era rezao ,

o que foy no fim do mez de Nouembro deíle anno de

1552. Aquy fe deteue pouco tempo , e íe partio logo para

efta corte , de que as jornadas forão por ordem de fua Al-

teza , a priraeyra a Eftremôs , a fegunda a Euora , a ter-

ceyra a Montemor o nouo , a quarta lia Landeyra , a quin-

ta a Palmelia , e daquy ao Barreyro , e era alguns dcítes

lugares fe deteue a princefa quanto lhe foy neceHario para

deícanfar do trabalho do caminho; porem em todos elles

foy feílejado o milhor que llies íby poíliuel , conforme ha

pode que cada hum tinha , para neílas moílras de fora lhe

darem a entender o grande goílo e contentamento que re-

ceberão com a íua vinda. Aquy ao Barreyro a foy bufcar

el Rey noílo fenhor era pefíoa , donde a trouxe comíigo

ha cidade de Lisboa com aquelle aparato c funtuofídade ,

aíiy no mar quando p^ fiou ao Barreyro, como na terra

quando deferabarcou na cidade
, que íe deixa bem enten-

der j e defpois que lhe áç\i baftante tempo de repouío , a

Ic-
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leúou elle nicfmo ha Sé da meíma cidade juntamente co
princcpe feu fíJho , onde forâo recebidos com a deuida

pompa e folenidade , íem precederem velaçoes por fer no
tempo prohibido polia Igreja , porque era ja na entrada

do mes de Dezembro. O goílo defte cafamento
,
que foy

geral em todos eítes reynos , o foy muyto mayor na cor-

te
,
porque a gente nobre delia começando a tratar mais

particularmente co princepe , a quem el Rey dera íua cafa

íeparada com officiais para elJe e para a princeía , enxer-

gou nelle tanta afabilidade
,

junta com numa realeza e

grandeza de animo, e tanta brandura e largueza de con-
dição , e tudo ifto junto com huma prudência e íaber

acima da íua pouca idade
,
que todos conceberão delle

grandilfimas eíperanças para o diante
, porem noíío Se-

nhor por feus ocultos juizos permitio
,
que dentro de hum

anno íómenle rodos elies goftos íe conuerterão em triíles

c laílimofas lagrimas como a diante íe verá.

CAPITULO LXXXXVI.

O cjiie Diogo de mello Coutinho e dom Duarte deça pãjfaõ
€m Ceilão co Tribuly pa7ídai\ Dom Aluaro de taide che^

fã
a Malaca

,
para fer aly capitão na vagante de dom

'edro da Jilua feu irmão , e o que com elle pajja , €

o que paj]'a também co padre jnejire Francifco Xauier
Jobre a fua embarcação para a China , e cor,i outros

fidalgos , a quem toma os feus nauios, O que pafja
Francifco barreto em Cochim ate' as nãos partirem para
o reyno. O lifo Rey chega do norte a Goa ; defpede algu»
7nas armadas para fora , proue em outras coufas \ie-

ceffarias.

Diogo de mello Coutinho
, que ficara por capitão em

Ceilno por falecimento de dom João anriquez, tanto
que tomou polTe da fortaleza, achando nas inftruçoes que o
V. R. deixara a dom João ,

que prendeíle o Tribuly pan-.
dar pay dei Rey , naõ fomente não eíleue pollo concertói

^art, IK Ddd que
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que dom Joaó tinha feito com elle e com el Rey feu filho

de irem todos fazer guerra ao Madune , mas tratou logo
prender o Tribuly

, ( que entaõ eflaua co princepe das
Corlasr feu primo, para onde fugira com medo do V. R;
pG,r lhe dizerem^ que o queria leuar comfigo quando fe

tornou de Ceilão) iem dar conta diíTo a ninguém , para
o que pidio e requereo a elRey

,
que fizeíie vir íeu pay

ha Cota, porque tinha que praticar com ambos coufas que
compriaõ ao feruiço dei Rey de Portugal : el Rey auen-
do que íeu pay podia vir íeguro , lhe m.andou recado ,

com que fe veyo logo ha Cota. Diogo de mello , em fa«

bendo que era chegado , o foy prender a caía dei Rey ,

leni ninhum delles fazer mouimento de íy , e o leuou
para Columbo, e meteo em huma torre que feruia de
guardar a poluora , com huma bem forte adoba de ferro.:

A molher do Tribuly mây d'el Rey íollicitando para feu

intento a mayor parte da gente da Cota, fe paliou delia/

para o lugar de Reigaó a tratar da íoltura de íeu marido,
e íendo paííados fós três dias defpois defte fuceíTo , che-
gou dom Duarte deça que hia aly por capitão , c logo
tomou poííe da fortaleza , com quem el Rey íe foy ver ,

e lhe pidio que quiíeííe foltar fcu pay, o que clle naô
fomente naó quis fazer , mas lhe eílreytou a priíau, on-
de ficará por agora em quanto fe continua com as coufas
de Malaca. Dom Aluaro de taide que hia prouido por
Cíipitao daquella fortaleza na vagante de dom Pedro da
fdua leu irmão , a quem faltaua ainda hum anno para aca-

bar o fcu tempo, e leuaua prouisoes dovifoRey para
fer capitão mór do mar de todas aquelias partes, foy
iTiuYto bem recebido de feu irmão, e de todos os mora-
dores

, que começarão logo a continuar com elle e gran-
geallo, de que tomado dom Pedro, e d'algumas cou-
ím que" antro elles íucederaò , porque dom Aluaro nao
lhe íícaua nada atrás na afpereza da condição e da na-
tureza , chegarão antre íy a tanta rotura, que íe vierao'

a defcompor hum co outro. Eílando eífas couías nefte

eíbdo , chegarão aly em fim de Oitubro as náos ,
que-

hiaó
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Máo da índia ,.em que hia o licenccado Francifco rJíía-

rez aromar refidencia a dom Pedro , com que começoti

logo a correr: fora também neíl^-ís náos o padre meílrc

Francifco xauier da companhia de Jefus
,
que hia para

paíTar ha China , como atrás fica dito, e tinha concer-

tado com Diogo percyra
,
que eftaua na Gunda com hu-

ma náo fua
,
para o vir tomar a aquella cidade , e leuailo

ha China: o Diogo pereyra, tanto que lhe pareceo tempo

^

íe foy ao eftrejto. de Cincapura eíperar recado do padre,

e èm ího elle mandando de Ter chegado a Malaca , fe

fez ha vella , e foy furgir naquelle porto , e começando o

padre a embarcar o feu fato para íe partirem , dom Al-

ttáro de taide , ou porque tiueíTe alguma queixa de Dio-

go pereyra, ou porque quifeííe dar os proueyros daqucl-

h viagem a outra peíToa , lhe mandou dizer que liao auia

de ir na íua náo áquella viagem
,
porque cumpria aíTy

ao íeruiço dei Rey ; Diogo pereyra, como a náo era fua ,

e viera aly íó a tomar o padre meflre Francifco , alegan-

do de feu direito lhe náo aproueitou nada , fem lhe po-
der valer o licenceado Franciíco aluarcz

, porque aquil-

lo era no mar , onde dom Aluaro tinha toda a jurisdi-

ção,^ ao que acudindo também o padre , com Bernardim
de fouía e outras peíToas d'autoridade , montarão niíío

rão pouco
j
que meteo dom Aluaro na náo hum bomeai

da fua obrigação chamado Affonfo de Rojes-, que foy
jiella fazer a viagem, e Diogo pereyra ficou em terra,

de que o fanto padre ficou táo íentido, e ( fe o pirmi-
tia a fua. rara virtude) tão efcandalizadò

, que quando^-íè

jby embarcar. íacudio no caez os çapatos dizendo
,
que de

terra onde tais couías íe fazião nem o pp ^?eria leuar

comfigo. Dom Pedro da filua íentio também aquillo tan-

to por fer feito a hum religi.oío daquella qualidade , que
largou a fortaleza , e a entregou ao -licenceado Francifco
aluarez , dizendo que náo queria fer mais capitáo delia,

nem acabar o feu tempo , e aííy ficou o Francifco alua-

rez feruindo de capitão os mefes que falrauão a dom Pe-

dro , e no fim delles entregou a capitania a dom Alua-
Ddd 2 ro.
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ro , o qual logo como tomou pofle da fortaleza mandou
tomar os lemes a todos os nauios

,
que auia no porto

,

aíTy d'el Rey como de partes , dando por rezao que ti-

nha nouas de vir o Acliem , fobre o que teue algumas
rezôes com Bernardim de fouía

, por Jhe não querer tor-
nar o leme da fua carauella , com que ficarão de todo
quebrados fendo d'anres muyto amigos. Antre as náos
que então aly eftauão era huma que hia para a C^unda ,

de que era capitão Gonçallo vaz de carualho , a quem
o V. R. dera aquellas viagens , e dom Aluaro Jhe diíTe

que erão íuas , e o V. R. lhas não podia dar , porque os
capitães de Malaca eftauão em poííe de as mandar fa-

zer por fua conta
,
quecompria ao íeruiço dei Rey não

fe apartar daquella fortaleza , porque tinha nouas de vi-

rem Achens , c mandou meter na náo hum criado feu

chamado foão de pedroía , e diíTe a Gonçallo vaz
,
que

J3em podia mandar trazer certos bares de pimenta
; po-

rem elle quando foy tempo de fe partir a náo mandou
meter fe^cretamente nelJa dez ou doze toldados , que íe

cfconderão em huma camará , e o dia que fe ouue de par-
tir , auida licença do capitão para fe ir a ella recolheras,

fuás ancoras, e as amarras, le meieo dentro , e Icuada
a ancora, e dadas as vellas , aparecerão os foldados eí-

condidos
, que meterão o criado de dom Aluaro em

hum balão e o mandarão para Malaca , de que elle fi-

cou tão colérico
, que fe diíTe que eftiuera em propoíito

de ir ha Çunda trás a náo, a qual foy fazer fua viagem.'

Bernardim de íouía também , como eftaua deíauindo coni

dom Aluaro , detriminou de fe ir fem fua licença , e man-
dando dilFiÊRuladamente embarcar o íeu fato a noite an-

tes do dia em que deiriminaua de fe partir, fe meteo.
numa embarcação ligeira , e prepaíTando polia prava , on-
d'eílaua6 os lemes , deu cabo ao feu, com que o pôs no
mar, e o leuou ha carauella , e fe fez logo ha vella : ao
outro dia polia menham foy taó exceííiua a paixão de
dom Aluaro

,
quando ifto íoube

,
que íe meteo em huma

fuíla , e foy irás Bernardim de ioufa , e chegando a elle

lhe
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lhe bradou que amainaíTe ; a quem elle refpondeo
,
que

fe recolheíTc para a lua fortaleza
,
que aquillo erao obras

rnais de hum homem mancebo
,
que de hum capitão da

íua calidade; e deípois de auer ant'elles algumas rezoes
,

dom Aluaro le recolheo , e mandou fazer hum termo ,

em que ouue Bernardim de íouía e todos os que forao

com elle por aleuantados , e lhe lançou mão por muyta
fazenda que aly lhe ficara repartida pollos nauios de

Maluco , e a julgou por perdida , e a carregou para el-

Rey , entregue a peíToas abonadas que na índia a deílem

ao viío Rey. Poucos dias defpois diílo íe embarcou dom
Pedro da filua no galeão Santiago , em que tinha ido João
anriquez a focorro de Malaca, e dom João coutinho no
feu galeão , e íe partirão com todas as náos que aly cíla-

uão , na qual companhia foy também a licenccado Fran-

cifco aluarez com a reíidencia. que tomara a dom Pedro;

e com huma-deualTa que tirará de algumas coufas de dom
Aiúarov Dom Pedro le encontrou no caminho com Ber-

nardim de foufa , e íem fazer cafo do que paíTaua com
feu irmão, por lhe não parecerem bem as couías que
fizera, íe (aluarão , e forão juntos até Ceilão, e defem-
barcando em Gale-, íe forão por terra a Columbo , on-
de fe detiuerão alguns dias , em que viíitaraó o Tribuly
pandar, e fe lhe oííerecérãõ para falarem ao viíoRey
nos íeus negócios ; e daly fe partirão para Cochim , on-
de eílaua Francifco barrcto por mandado do vifo Rey
tratando da carga das náos , com aíTaz de trabalho por
falta de pimenta , porque aquelles princepes MalauareS
do Chembe e de Bardella lhe impidiao a paíTagem corri

muytas manchuas que traziaõ por aquelles rios , de que
era capitão mor hum malauar Chriftaô chamado Vafco

,

o qual por fer muyto pratico naquelles efteyros , em que
ic criara, com hum ló nauio cm que andaua nos daua
mayor opreíTao, que íe tora. huma groíTa arm.ada , e bailou

para meter toda a cidade em reuolta , e ainda a armada
de Francifco barreto , a quem polia falta que auia de
pimenta foy forjado acudir com ella a todos os rios :

an-
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andaua eíle Vuíco em huma manchua; tk clous lemes rr.uy-

to ligeira 5 e como por todas a^c]uellas ilhas ha muytos
eílevros eílreytos e intrincados , .eile Jaheaua os merca-

^dores quejiiao com a pimenta, e metia em afronta to-

.d^íta.vnQ.íía ^armac^a ,
porque andaua no meyo delia de

e.fteyro em •eíleyro , e -dejílha em i-íha , muyto a íeu í.ai^

uo , /e;rn lhe poderem fa^er nojo ; e quando os noílos

eftauaõ mais íeguros e defcuidados
,
prepafíaua de íupi-

to poiios nauios , e lhes íançaua muytas panellas de pol-

uora , com que lhes fazia muyto danQ -, e como eíle íeu

nauio era taõ ligeiro;, eTra?,iâ dous lemes , com"qiie tatn-

to andaua para trás como. para diante, e naó auia miíler

dar volta para fugir ,na6 auia coufa que o pudeíTe alcan-

çar. Niílo íe gaftou todo o mes de Setembro , e Fran-

cilco barreto fe recolheo para Cochim , deixando nos

rios João peixoto , caualeyro iiTuyt-o honrado ,
por capi-

tão mór 4e doze :n9;U.ios
,
pí^ra fauorecér ;alguma pimenta

que ainda corria , com que as náos fe fpraõ carregando,

mas naõ fem trabalho por falta da carga ; e fendo pafTa-

dos alguns dias do. mes de Janeyro chegarão aly os na-

uios , em que vinhao dom Pedro da íilua , e Bernardim de

fou:ía.,.;e; porque .faltauao drogas para a carga , comprou
Francifco barreto a Bernardim de foufa para el Rey tnuy-

ta cantidade de quintais de crauo , a treze xarafis o quin-

tal cujo de,pao , e baílao, e a outras: peíloas tomou tam-

bém o crauo que lhe pareceo néceílario, que a todos foy

fívuytO' bem. prago, com que as náos fe.partira.o para eíle

jeyr>o , e tiuerao todas triuyto boa viagem. Franciíco

bíl-rrcto , mandando então recglher a fy toda a armada "què

trazia poiios rios, íe partio para a coíla do malauar , onde

andop todo o reílo do verão , e no fim delle fe foy in-

vernar a Cíoa. O yifo Rey defpois que no norte deu 0í>

dgnl a muytas coufas , aíTy em Chaul , como.em Baçaim ,:

ícfjaríio para Goa , onde chegou em fim 'de Feuereyrav

e pouco tempo defpois delle chegarão dom Pedro da

íilua , e Bernardim de íoufa , e o licenceado Franciíco al-

uarez com a: refidencia de dom Pedro , em que achando-
.« fell>e



dei Rey t)om João o III. 35^^

felhe culpas que o obrlgauao ha prifao, Ibe mandarão què

fe iiuraíle , de que teue liuma condenação leue. O vifo

Rey dentro no niefmo mes de Feuereyro deípidio Pêro

de taide inferno -Com hum galeão, e dez nauios de remo,
para ir ao eílrèyto de Meca efperar algumas náos do

Achem , com. ordem que foííe inuernar a Ormuz , e en-

iregaíie a armada a dom Diogo de fioronha que ahy acha-

ria. Bernardim de foufa achou em Goa cartas de lua Al-

teza , cm que lhe fazia muytas micrcés , e com ellas hu-

jTia patente por que lhe fazia mercê da capitania d'Or-

muz , em que entraria logo, por nao aucr outro proui-

do diante delle ; com efta patente foy elle requerer a

poííe da fortaleza ao vifo Rey
,
que lhe refpondeo ,

que

le lhe nao podia dar em quanto nao daua fua refiden-

cia , e afora ifi"o lhe tinhaô vindo culpas delle de Ma-
laca

,
que o comprendiao na morte de dom Rodrigo

de mencfes , que nas náos
,
que auiao de partir , lhe man-

daria tirar a refidencia , e entaó o dcfpacharia : a iílo

nao faltarão ânimos perucrfos e danados , induzidores

fempre amai, que lhe diílerao
,
que era aquiilo termo,

com que o vifb Rey o <]^i^ria antreter por não mandar
tiraT daquella fortaleza-'%fôÀ Antão feu íobrinho , a que

lhe ajuntarão tantas outras coufas a efte modo ,
que bem

bailarão para quebrar co vifo Rey , íe o feu íifo e fofri-

mento nao vencera tudo , entendendo muyto bem quão
cerradas deue ter o homem prudente , e que quer viuer

quieto , as orelhas aos coníelhos dos mãos induzidores ,

que fempre cuílumão fer miniílros do demónio, princi-

palmente quando he contra peíToaa que tem poder e man-
do , com quem cuíluma a valer mais qualquer fofrimen-

10 e diíUmulação
,
que todos os agrauos que fe tem d'el"

las ,• por onde Bernardim de foufa diílimulou então

co vifo Rey, e não fomente fe não quis agrauar delle ,

mas o acompanhou fempre , e lhe ordenaua de quando
em quando paíTatempos com homiens de cauallo que ajiin-

taua para iíTo , o que lhe veyo a fundir tanto
,
que o vifo-

Rey veyo a tomar com elle tamanha am^izade ,
que todos

os
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os negócios de imporiancia praticava primeyro com éllè

que cos outros fidalgos , e llie não negaua couía de quantas
Jhe pidia , e por fua ordem daua cargos e deípachos a muy-
tas pcfibas. O viío Re/ , começando a tratar do defpacho
das coufas de Malaca e Maluco , mandou o licenceado
Gafparjoríe, que era deíembargador , a Malaca deuaíTar

da morte de dom Rodrigo de menefes , e dalguns caíos

ce dom Aluaro de taide , porque a reíidencia de Bernar-

dim de fouía das couías de Maluco era ja mandada co-

meter ao ouuidor da mefma fortaleza ; deípachou tam-
bém dom Joríe deça

,
que era prouido na capitania da car-

reyra de Maluco
,
para o que lhe deu hum galeão com

inuyros prouimentos para aquelia fortaleza , e juntamen-
te com iílo defpidia alguns capitães com loidados para

irem inuernar a Cochim , e a Cranganor.

CAPITULO LXXXXVir.

Sae hiima armada de Malauares ita volta do Sul ; dd ttã.

poiioação de Fonicale , e a Jaquea ; Gilfcrnandcs de cav'

ualho Jae de Cochim com hu;in^,jarmada em bufca dejia ,

tem com ella huma braua f;^p^ís^lha , c o fucejjo delia.

DEÍpois que Francifco barrcto fe partio da coíla do
Malauar para Goa , hum Rume que viuia a íoldo

CO Çamorim íe lhe ofFercceo para ireíperar as nãos de

Bengala , e faquoar toda a colla da peícaria , e as cidades

de Negapatão , e S. Tomé
,
prometendolhe grandes pre-

fas ; c como o Çamorim neíle negocio do mar nunca poe

mais cabedal de íua parte que a licença para os que quí-

lerem armar , a deu a eíle facilmente , a quem fe offere-

cerão muytos para eíla jornada, e íe começarão logo a

pôr em ordem nauios , artilharia, moniçôes, e gente , e

em pouco tempo fe ajuntarão de differentes partes cator-

ze nauios rnuyto bem prouidos e aparelhados , eo em
que o Rume hia era huma galeota latina aílaz grande e

poderofa , cora que fe fez ha vella na volta do fui , e do-
bran-
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1

brando o cabo de Comorim , foy correndo a cofta da ou-

tra banda até chegar ao porto de Ponicale , onde eílaua

por capitão Manoel rodriguez coutinho fidalgo honrado
,

que tinha aly fua niolhcr e toda a íua familia , e era ca-

pitão de toda aquclla cofta da peícaria , e para íua^deíen-

íàô tinha hum forte de taipa que cercaua a pouoaçao, que

era de Chriftãos , a qual eítá em huma ponta de terra que

íe cortou por huma parte, com que ficou em illia, porque

de todas as outras era cercada d'agoa. Chegando^ aquy o

Rume lançou logo em terra perto de quinhentos homens,

que cometerão a pouoaçao , a que acudindo Manoel ro-

driguez Coutinho com letenía Portugucfes que aly auia,

em que entrauao alguns caualeyros muyto honrados , c

cos Chriftãos da pouoaçuo com íuas armas , trauarao cos

inimigos huma bem afpera peleja , em que os noíTos mo-
ftrsrão grandiílimo esforço

,
principalmente hum Antonino

franco de guzmão, que leuaua a bandeyra ou guião ,
que

poílo diante de todos fe arremeííou a hum abexim ,
que

trazia a bandeyra do Rume , e liandoíTe com elle o ma-

tou has punhaladas , e tomandolhe a bandeyra arremeteo

cos outros , íeguindoos todos os Porrugueíes , e os aper-

tarão de maneyra que os fízerao Jançarao mar,e reco-

Jheríe aos nauios. O Rume que eílaua na proa da íua

galeoía , vendo o eítrago e a fraqueza dos feus , e a per-

da da íua bandeyra , e o pouco numero dos noíTos , come-
çou a afrontar os feus com palauras , c has pancadas os

fez defembarcar outra vez , e elle com toda a mais gente ,

que íeriao perto de mil e quinhentos homens , íe pôs

também em terra ; com que os mais dos noíTos , vendo
tanta cantidade de inimigos contra fy^ defempararaó o ca-

pitão, e íe íorao recolhendo ha pouoaçao
,
porem elle com

fós dezaílete que o acompanharão, em que entrarão

Nuno pita , António camelo feu irmão , Eíleuao de lem.os

,

e António franco , fez roílo aos inimigos
,
querendo antes

arrifcaríe a perder a vida
,
que a fer notado da fraqueza ;

porem Nuno pita , entendendo que o esforço verdadeiro
naõ coníifte em temeridade , o tomou* por Jium braço ,

. Pari, IK Eee e
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e Uie diíTe, que pois erao taô poucos , e os inimigos taD4

tos, nao quiíeíTe que íe perdeííem íabidamente em couía
que a perdição e morre llie nao daua honra ; vamonos
fenhor pôr em cobro voíTa molber e voíTos íillios que lie

o que agora importa ; com iíto o capitão íe começou a

recolher acompanhado dos dezaííete
,
que nunca o deí-

acompanharaõ , fazendo de quando em quando algumas
voltas cos inimigos, em que com as efpingardas derrubarão
alguns, enuma deílas voltas derao huma efpingardada ao
capitão Manoel rodriguez , de que logo cahio , mas nao
foy de morte

,
porem os companheyros o leuaraò nos bra-

ços até o recolherem na pouoaçaô
,
que acharão de todo

deípejada , e a gente delia , com medo , por ver os di-

anteyros viríe recolhendo fem ordem como desbarata-

dos , palTada ha outra banda do eíleyro , que eraõ terras

de biíme naique , hum vaííallo do Rey de Canará , para
onde o capitão mandou também paíTar fua caía toda , c
elle cos que osfeguirao fez o mefmo. Os mouros entran-
do na pouoaçaô a íaquearao de tudo o que nella auia , e

leuarao quéinta fazenda o capitão e os Poríuguefes tinhao,

porque naõ puderao leuar comfigo mais que o que tinhao
íobre fy.^ e com eíla prefa íe tornarão a embarcar bem
contentes e oufanos , e fe foraõ polia coíla adiante. O
bifme naique, em tendo nouas daquelle fuceílo , acudio
aly com íete ou oito mil homens , e achando todos os
Portugueíes nas fuás terras , cubiçoío d'algum bom ref-

gate , lançou maõ por elles e os pôs a bom recado. Ma-
noel rodriguez Coutinho mandou com muyta preíTa re-

cados a Cochim por algumas vias , e começou a tratar

CO Naique do íeu refgate
, que , porque foíTe mayor e

mais apreílado , lhes eltreitou as prisões , e daua muyto
máo tratamento. Os recados, que Manoel rodriguez man-
dou, fe dcraô em poucos dias ao capitão de Cochim , don-
de efpalhandolíe as nouas polha cidade, a meterão toda em
reuoíta

, parecendoihe que naõ auia o mal de parar em
Ponicale. Acertou d'eílar entaô aly Gil fernandez de car-

líalho , chegado de poucos dias de fazer a íua viagem de
"Que-
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Queda , o qual vendo a inquietação daquella cidade fe

foy ha camará jOnde eílauaô juntos o capitão e os verea-

dores tratando do remédio daquelle negocio , e lhes

dlífe
, que para as couías do íeruiço de Dcos e d'el Rey

nunca lhe faltara vontade , nem cabedal, como fabia que

era obrigado , e por iílo eftaua mujao preíles para acudir

ha neceífidade prefente , fe elles o quiíeílem aceitar, e

]he deíTem nauios e artilliaria que elle nao tinha , mas
todos os íoldados e mantimentos elle poria a fua cufta

,

porque para as coufas daquella calidade queria o que ti-

nha. O capitão e a cidade lhe agardeccrao com muytas

palauras aquelie íeruiço
,
que queria fazer a Deos e a S. A.

para o que lhe dariaõ coatro nauios com toda a artilha-

ria que lhe a elle pareceíle. Gil fernandez lhe aceitou a

armada , e fe foy logo pôr na praça onde íe fazem os lei-

loes , e por bandos
,
que mandou lançar, oíFereceo de fua

cafa dez pardaos a cada foldado que fc quifeííe embar-
car com clle , e os pagou a cento e fetenta que então

acudirão; e juntamente mandou comprar todos os man-
timentos e mais coufas neceílarias , e embarcar tudo nos

coatro nauios, que a cidade lhe mandou logo pôr no
caez ; porem Gil fernandez alem deftes coatro nauios

mandou negocear para íua peíToa huma fermofa galeota ,

o que tudo íc fez em três dias , c íe embarcou no fim

d^Abril , e íeguindo íua viagem dobrou o cabo de Co-
morim , e de longo da coíla foy demandando os inimi-

gos até chegar a Calecaré , onde elles eílauao , e como
leuaua o vento eícaíTo, cora que não pode dobrar a reíliu-

ga , hum capitão da íua companhia chamado Lourenço
coelho, natural de Tangere

,
que hia diante, foy def-

atentadamente varar por cima áa ponta da reftinga ,onde
ficou em íeco ; o que vendo o Pvume , capitão mor dos
nialauares , mandou cinco ou féis dos feus nauios para

tomarem o noífo
,
que acharão acompanhado de todos

os que hião nelle , fem nunca o quererem defemparar , e o
abalroarão por todas as partes ha viíla de Gil fernandez,

que os não pode focorrer por lhe fer o vento contrario

Eee 2 c
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e muyto rijo ; Lourenço coelho e feus companheyros fe

defenderão muyras oras com grande dano dos inimigos ,

mas como o numero era tão deíigual , e elles fe não qui-

ferão render , forão todos mortos há efpada , fem efcapar
viuo mais que humfó, que fe mereo debaixo do jugo
dafuíla, e eíle muyto ferido. Os inimigos derão cabos
ao noílo nauio , e o leuaiao , íem Gil fernandez lhe po-
^er valer; o qual ardendo em fúria, e juntamente em
magoa , voltou para a ilha das lebres

,
que era daly per-

to , onde achou hum nauio de Portuguefes
,
que ajuntou

aos íeus coatro , e ao outro dia
, que era da vigilia da

glorioía Aííunção de noíTa Senhora, catorze dias do mes
de Agoílo

, parece que por fua interceíTaó fe mudou o
tempo, e ficou feruindo aos noíTos , com que Gil fer-

nandez íe tornou a fazer ha vella em bufca dos inimigos,
e logo ao outro dia polia menham ouue vifta delies jun-
to do lugar de Calecaré ; e poílo em ordem de peleja,'

pòs elíe a proa na galeota do Rume , a que deu aquella

primeyra çurriada , de que lhe matou muyta geme, e
JançandoíTe dentro cos feus , teue cos inimigos huma bra-

xia batalha , e de muyto rifco
,
porque o Rume era muy-

to animofo , e leuaua na fua galeota perto de duzentos
Jiomens -, os outros coatro nauios dos noffos também
abalroarão cada hum feu dos malauares , e deípois de os

renderem, a pefar da grande refíftencia que nelles acharão,

forão abalroar com outros ; Gil fernandez deípois de
iiiuytas oras de peleja , em que fez grande eílrago nos
inimigos , os fez lançar todos ao mar , de que hum foy

o Rume , que le íaluou na terra que eílaua perto , e ren-

dida aquella galeota
, que era o nauio mais importante,

le foy meter no meyo dos outros , e defaparelhando dous
dellcs com a artilharia, inueftio com outros que logo
íe lhe defpejarão , e lhe ficarão nas mãos : durou eíla pe-

leja até a tarde, em que os nauios dos inimigos ficarão

todos em poder dos noíTos , íem efcapar hum fó delies,

e até a fuíta de Lourenço coelho foy tomada co noflo

íoldado ainda viuo. Após eíla vitoria fe foy Gil fernan-

dez
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dez de caruallio com rodos os nauios para a cofta de Ne-
giipatão , e naquella cidade palTou o inucrno ; as nouas

diílo chegarão logo a Cochim , e dahy a Goa , e em am-'

bas as cidades forao tão feílejadas como elias mereciao.

O bifme naiqiie , logo como teue nouas da perdição da

armada dos malauares , fe concertou com Manoel ro-

driguez Coutinho no reígare de todos os Portuguefes , e

os largou , ficando em reféns da paga o padre Anrique
anriquez , os quais em chegando o Ponicale ajuntarão o
dinheyro e o mandarão. Os parauas daquelle lugar

, que
íao os pefcadores do aijofre , vendo quão desbaratado

ficara o capitão Manoel redriguez , lhe derão de feruiço

hum dia de pefcaria , que forao fazer por lua conta , e

foy elle tão venturofo que lhe rendeo íetc ou oito mil

pardaos. Gil fernandez de carualho
,
que nos nauios dos

inim.igos tinha tomado toda a fazenda de Manoel rodri-

guez ,e dos outros Portuguefes , lhe tornou a mandar tu-

do o que pode íaiuar das mãos dos Toldados
,
que fo-

rao veiiidos e joyas de fua molher , e algumas outras

peças.

CAPITULO LXXXXVÍII.

Dam Antão de mronha chega a Ormuz com huma boa ar-
mada ; manda e/piar as galés dos Turcos. Pirhec parte

de Bafora para Conjlantinomia com fós três g^alés , de

que perde huma. Chega recado a dom Antão deftas galés

;

Jae de Orjnuz em bujca delias , e o que pajfa até tornar
a Ormuz ; toma pojfe da fortaleza^ e o que ahy faz dom
Diogo de noronha,

DOm Antam de noronha
,
que por mandado do vifo

Rey feu tio partira de Dio para Ormuz com huma
boa armada , nauegando fempre com profperos tempos
chegou a aquella fortaleza em fim de Nouembro , onde ja

auia alguns dias que erão chegados dom Diogo e dom
António de noi-onha , e foy nella recebido do capitíío

dom
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dom Aluaro com muytas honras , e de todo o pouo com
muyto contentamento, que ainda não eílaua de todo li-

ure do temor das galés. Dom Antão deípidío logo Go-
jnez de íiqueyra , e Luis daguiar ,catureyros bem experi-

mentados
,
para irem até dentro de Baçorá efpiar as ga^

iés , e que hum delles lhe trouxeíle nouas do que achaf*

fe., e o outro eíperafle lá por Teu recado , e e!le entre-
tanto ficou repairando e prouendo de nouo a fua arma-
da. Aquy mandou el Pvcy entaõ vifítardom Antaõ com
hum preíente de muyto mayor íuftancia e valia , do que
era cuílume mandaremfe aos outros capitães mores que
aly chegauao com armadas , porque cuílumauaô os Reis
de Ormuz, quando a aquella fortaleza chegaua algum capi-

tão mór, mandaremno viíitar com preíente de alguns brin-

cos e couías curioías , conforme ha peíloa que era , e ha
armada que leuaua , e afírmoufe entaó que fora aquillo

snuençaô e artificio de dom Antão , que teue maneyra
com que el Rey lhe mandou em pubrico, eílando elle hum
dia com dom Diogo , e dom António de noronha e ou-
tros muytos fidalgos da fua armada , hum prefente de
hum fio de pérolas riquiíTimo, algu-mas peças de ouro e

prata curiofas , alcatifas grandes e pequenas muyto finas,

e outras peças
, que fe diíTe que valerião de dez para do-

ze mil cruzados
,
que lhe elle tornou a mandar a mefma

noite fecretamente
, para que fe viíTe naquella fortaleza

quanto mais cafo fazia el P.cy delle, e em quanto mayor
conta o tinha, que os outros capitães que até então aly

tinhaõ ido , o que naquelle tetnpo lhe foy julgado a gran-
de fífo c prudência , nem fe lhe podia negar íer elle diílo

largameíue dotado. O Baxá de Baçorá , tanto que foubc
que o Pirbec contra o regimento que lhe dera o turco

defembarcara cm Mazcate e em Ormuz , mandou lo-

go recado diíTo a Conílantinopla com toda a preíTa , de
que fendo auifado o Pirbec

,
que eílaua ja em Baçorá com

toda 3 prefa que íeuara de Ormuz e da ilha de Qt.ieixo-

me , como era fagaz e prudente , e conhecia bem a na-

tureza do turco , tendo por certo que íe aly em Baçorá
eí-
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efperaíTe recado feu , lhe hauia de mandar cortara cabe-

ça , embarcou roda a íua preía ( que diziaõ que paíTaria

de hum milhão d'ouro) «m três galés bem eíquipadas ,

e ferrolhando nella todos os Portugueíes que cariuou em
Maícate , fe partio de Baçcrá para Conílantinopla , len-

do para íy que com tamanho feruiço poderia abrandar o

turco , e auer perdão delle •, c tanto auante como Catifa

deu huma das galés de noite em huma reftinga , era que

fe fez cm pedaços , e como ifto foy de noite, c os Portu-

gueíes nao fabiaõ a terra , íe deixarão ficar dentro na

galé ferrolhados com receyo de íe afogarem ; Pirbcc que

hia diante , achando logo a galé menos , tornou atrás, e

a achou na reílinga efpedaçada , e toda a gente dentro

nella , que mandou recolher com todo o mais que iiia

na galé, e feguirao íeu caminho. Os noíTbs carureyros

que andauao cípiando as galés , em íaindo eílas três de

Baçorá , ouuerao logo vifca delias, e Gomez de íiqueira

fe deixou ficar efpiandoas , indo fempre ha fua vifta , e

Luis de aguiar fe foy com recado a Ormuz ha mòr preíTa

que pode, e dando rebate a dom Antão', fe nao deteue

mais que em quanto embarcou, e com elle dom Diogo
e dom António de noronha, e ao partir de Ormuz chegou
Gomez de fiqueira , e lhe diííe que as galés hiaõ de longo
da coíla da Arábia , com que dom Antão tornou a voltar

após ellas , indo os galeões a meya boroa , e a armada
de remo de longo da coíla , e Gomes de fiqueira e Luis

de aguiar diante de todos para defcubrirem as eníeadas ,

porque liie nao íicaííem atrás : era iílo no mes de feue-

reyro , em que curfao os ventos xamais
,
que íaó os no-

roeíles , e dentro naquelle eílreyto faÕ muyto tormento-
fos , e aíTy teue aly a armada huma tamanha tormenta ,

que com veljas pequenas e muyto rifco foy correndo até

defronte de Mazcate , donde íahio Fernão dias ccíar em
hum rarranquim , e diííe a dom Antão

,
que o dia d'antcs

paíTaraõ as duas galés ha viíla de terra , com que clle man-
dou dar todas as vellas , e as foy íeguindo com rodos os

nauios de remo diante para as entreterem íc acJiaíIem, e

che-



4c8 Qiiarta Parte da Chronica

clicgou até o cabo de roíTalgate íem auer vííla delias^

donde por parecer de todos le tornou dom Antaô ( que
defejou reguillas até o eílreyto de Jvleca ) por íerem os

ventos contrários , e a armada naó ir apercebida para
ilTo , e íe foy ha ribeyra de Teue efperar os nauios que
vinhao da índia 5 onde efteue até todo o Abril , e alguns

dias deMayo, e os recolheo todos; e eftando para dar

daly á vella foy ter com elle Pêro de taide inferno com
toda a íua armada, que até aquelle tempo eíliuera nas

portas do eílreyto íem lhe fuceder couía dina de inem.o-

ria , nem auer vifta de Pirbec , que deuia de paflar por elle

de noite. Dom Antaó teue com elle alguns comprimen-
tos fobre as bandeyras , mas em fim Fero de raide tirou

a íua , e o foy íeguindo fem ella até Ormuz , onde dom
Antão tomou poife da fortaleza , e entregou a armada a

dom Diogo de noronha , a quem também Pêro de taide

entregou a fua por hum regimento quê aly achou do vi-

ío Rey , em que lhe mandaua que o fizeíTe , e fe embar-
cou com elle por feu íoldado. Dom Diogo mandou lo-

go reformar a armada , e aparelhalla , e dom Antão lhe

fez paga aos foldados , e lhe ordenou daremfelhe meias

todo o tempo que aly eíliuerao
,
que eílas faó duas cou-

fas que ajudarão íempre muyto ha fuílentação , e con-

fcruação do cílado da índia, porq-ue com ellas anda a gen-

te da guerra contente , e não fei fe os trabalhos que ago-

ra padece naccm de auer alguma , ou muyta falta nellas.

Dom Diogo defpidio alguns nauios de remo para anda-

rem de Ormuz até Baçorá em diíFerentes paragens , eípi-

ando as galés , e lliQ mandarem muytas vezes recado do
que achauão.

C A-
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CAPITULO LXXXXIX.

Chega a Maluco Fra7KÍfco lopcz de Jouja para capitão áa

Jortãleza ;
prefenta a elRcy de Ternate provifaõ do V, R,

febre a vnida do crauo , e o que íiijjo pajfa. Os padres

da companhia pedem faiior ao capitão para irem fazer

certa diligencia nos Chrijiãos do lugar do Camajo \ elle

€ el Rey Je uão com elles , e o que la pajfaÕ ; o capitão

wcrre tornando d fortaleza ; o alcaide mor delia, ^e Chrí-

fcuão de fá tem diferença fobre a capitania delia , e

o que nijfo fucede,

FRancifco lopes de íoufa
,
que o anno paíTado partira

de Malaca para Maluco prouido na capitania da-

quella fortaleza, chegou a ella no mes de Setembro, a

í^uem Baltefar velloío
,
que então a rinha a feu cargo ,

entregou logo a poíTe delia , onde ellc a primeyra cou-

ía em que entendeo foy em aprefentar a el Re/ a pro-

uiíao que leuaua do V. R.,em que mandaua que ninhu-

nia peíiba vendeííe nem comprafle crauo ícnao de cabe-

ça , e limpo de páo e baílâo
,

pollos inconuenicntes que

atrás íe apontarão; el Rey como pretendia moftraríe em
rudo obediente aos mandados dos vifo Reys e gouerna-

dcres , mandou apregoar a prouifaó por todas as fuás

ilhas
, que de todos os íeus vallallos foy muyto mal re-

cebido polia muyta perda que recebiao, e pollo grande tra-

balho que íe lhes offcrecia no alimpar do crauo ;
porem

el Rey os quietou , inda que com trabalho , e os fez obe-

decer ao mandado dò V. R. , com que o- crauo fe come-
çou a vender limpo , e aíTy fe carregou no galeão da car-

reyra. Concruido iílo pidirão os padres da companhia
ao capitão, que por íeruiço de noílo Senhor lhes deíTe

alguns Portugueíes que foííem com elles ao lugar de

Camafo
, que era dei Pvcy de Tidore

,
para apartarem

os Chriílãos
, que nelle viuião, dos mouros e gentios ,

porque eftauão todos miílurados , e muytos Chriílãos

erão caiados com mouras e gentias , e muytas molheres

Parí.LF. Fff Chri-
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Chriílas cafadas com infiéis
,
que era em grande pertur-

bação d'aquella Chriftandade
,
por Ter contrario ha ley

fantiíUma de Chrifto noíTo Senhor, de que o capitão deu
conta aelRey, e lhe pidio algumas corocoras para ef-

feito do que os padres lhe pidião ; a que elle reípondeo,
que aquella obra era de tanto peio e difficuldade

, que íe

ambos em peííoa fe não achaííem preíentes nella, tudo o
que fe fizeííe por outra via feria íem proueito , porque
lhe receaua grandes mouimentas e alterações , e que elle

eílaua preftes para de íua parte fazer tudo o que íoíTe

neceííario ; o que o capitão lhe aceitou, e agardeceo com
muytas palauras , e ambos fe embarcarão em corocoras,
em que o capitão ieuou comfígo cem Portugueíes , e dei-

xou a fortaleza entregue a Gabriel rebello. Chegados ao
lugar de Toloco , duas legoas antes de Camafo , nw qui-
ferão daly paliar el Rey eo capitão, e mandarão hum
padre da companhia com Bafcião vellofo, e Pêro de ramos,
e alguns Portugueíes a fazer aqueUa diligencia , que che-
gados ao Camafo começou o padre a apartar os lieis dos
iníieis , maridos de molheres , e pais de filhos , em que
fe derão tal manha, e tiuerão tal ordem, que os Chriftâos

ficarão todos fobre fy em bairros íeparados que para iíTo

lhe derão , e os homens infiéis
,
que íe não quiferão apar-

tar das molheres Chriílas , e as molheres infiéis que íe

não quiferão apartar dos maridos Chriílãos, receberão to-

dos a agoa do fagrado bautiímo , e ficáraô todos viuen-

do juntos chriílãmentc, o que fe fez íem alteração alguma,
e fe tornarão rodos para o Toloco , onde el Rey e o capi-

e taô cílauao. Vendo el Rey acabado com tanta facilidade

hum negocio que elle auia portão difficultofo , mouido
da íua boa inclinação e natureza , fem auer couía que a

iíTo o obrigaiTe íenao a diuina bondade, que quis dar re-

médio a huma alma perdida, diíle ao padre > que pois

elle fizera huma obra taõ fanta , como fora apartar os

Chriílãos dos infiéis , elle queria também fazer em [y a

meíma obra
,
que com íeu fauor fe fizera em outros muy-

tos , que era apartarfe de humampiher Chriílã, que auia

mu/-
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1

inuytos dias que trazia por manceba , e mandandoa vir

ante fy a entregou logo ao padre, naô íera grandiílimo eí-

panto do capitão e do padre, de íc achar tai obra em ani-

mo infiel, mas mais a atribuirão ha prouidencia e miíe-

ricordia diuina , donde cila verdadeyramente procedia
,

que a outra ninhuma coufa ; com tudo nao deixarão de

dar a el Rey muytas graças e louuores pollo que fizera ,

e ajuntandofTe antre todos ballantc dote para a mollier,

a que cada hum acudio co que pode , lhe derad marido,

e a tirarão do máo eítado cm que até então andara. O
Rey de Tidore, que nunca fora amigo dos Portuguefes ,

antes deíejaua vellos de todo acabados , ou fora daqueU
Ias ilhas , íabendo que eílaua eniaô o capitão no Tolo-
co em poder de el Rey de Ternate , lhe mandou dizer

por huma carta , que pois tinha em leu poder os Portu-

guefes co íeu capitão , naõ deuia deixar perder tao boa
ocaíiao como aquella de fe verem liures da fua fogeiçao,

com dar a morte a todos , e após iíío tomarlhe a forta-

leza
,
que huma couía e a outra naquella conjunção lhe

feria muyto fácil , e fem cufto nem perigo ; a que el Rey,
como era de boa natureza, refpondeo que o naô acon-

felhaua naquilio como bom amigo e parente , porque an-

tes tinhao todos obrigação de pouparem as vidas aos

Portuguefes ,
pois que defpois de elles entrarem naquel*

las ilhas foraõ todos ricos e politicos , íendo antes po-

bres e bárbaros ; e ainda que el Rey quis encubrir iílo

ao capitão pollo naÕ inímiílar co Rey de Tidore
,
poi-

los parenteícos que antre elles auia, elle com tudo o veyo
a faber , ex) diílimulou por entaõ por fer aíly neccllario,

€ recoIhendoíTe todos aTernate, por nad auer ali mais

que fazer, adoeceo logo o capitão de humas febres mor-
Taes , de que falleceo em fete dias , com grandiífmia dor
e magoa de toda aquella gente

,
porque de todos era

muyto bem quiílo polias fuás boas partes ; e abrindoíTe

o íeu teftamento fe achou nelle nomeado por capiraó

Chriftouaò de fá
, que de Malaca fe tornara aíy com elle;

a que acudio Filipe d'aí^uiar
, que era alcaide mór , a

^Fff2 re-



41 ^ Qimrta Parte da Chronica

requerer a capitania conforme ao regimento das forta-

lezas da índia , e trazia ja comfigo alguns foJdados
,

com cujo fauor quis Jançar mao djs cJiaues da fortale-

za com alguma defordem, naô íendo ainda o capitão de
todo efpirado , a que acudindo el Rey e o ouuidor , ven-
do o negocio trauado de má maneyra , mandou o ouui-

uidor ao alcaide mor prefo ha torre da menagem , e en-

tregou a fortaleza a Chriílouaô de íá conforme ha verba
do teftamento do capitão, e após ifto fe tratou do feil

enterramento, que fe lhe fez com toda a folemnidade que
a terra de fy daua , e affy- a elle como a todos os officios,

que após elle íe lhe fizerão , aíTiftio el Rey veílido de dó
ao modo português. Acabado cíle aólo íe aíTentou el Rey
ha porta da fortaleza , onde fe ajuntou o pouo todo , a

cujo requerimento mandou íohar ao alcaide mor para o
ouuir de fua juftiça , o qual lhe requereo a poíTe daquella

fortaleza
,
por lhe pertencer conforme ao que difpõe a

ordenação , e os mandados dos gouernadores paliados na-

quelle caio : contra ifto alegaua Chriílouao de lá a poíle

que ja tinha da capitania por virtude do teftamento , afo-

ra vir elle prouido ne.lla pollo gouernador Garcia de íá ,

lobre o que debaterão de maneyra que começou a auer

algum aluoroço , que el Rey fez quietar , e ambos íe lou-

uarão nelle, de que o ouuidor mandou fazer hum termo
que ambos aílinarao. El Rey então diíTe para os Portu-

gueíes que aly eftauão
,
que pois elles erao gente que fe

gouernauão por leis e rezão , e deuiáo por ifto de enten-

der milhor os termos da juftiça que elle
,
que nacera e íe

cri.ira naquella terra barbara , e fem policia, nem concer-

to algum, lhes pidia muyto que lhe deftem feus pareceres

do que deuia fazer naquelle cafo , com que has partes íe

guardaíTe juftiqa , e íe fizeífe o que fofte feruifío d'el Rey
de Portugal , de quem elle também era vaftallo , e que
naquillo os nao moueftem refpeitos particulares ,

porque
do erro que aly ouueíle auia de íer toda a culpa d^elles ,

e d'ella darião conta a el Rey de Portugal , porque a el-

le o defejo que tinha de acertar lhe fazia pidirlhe naquil-

lo
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lo íeus pareceres. Após eílas palauras d'el Rey eílluerâo

todos por hum efpaço íufpenfos e calados, quando de

antre todos fahio hunia voz que diíle, eu obedeço a Chri-

Houão de fá, que eftá ja de poííe , a que rodos diíleião

o meímo , com que el Rcy deu a fentença por elle , e ihe

tornou a dar de nouo a poíTe da fortaleza , de que o ou-

uidor fez hum auto alTynado por el Rey e por todos , e

ficou tudo quieto e pacifico.

CAPITULO LXXXXX.

Dom Duarte déça jucede na capitania de CeyJao a Diogo de

Mello Coutinho ; el Rey da Cota trata com elle da Joltu-

ra do Tribuly pandar jeu pay , e lho nega. O Tribuly fo-

ge da prifaõ , e faz cruelguerra por aquella terra ; re-

concllia-fe co capitão dom Duarte j fazfe conjuração

contra o Madune , e o que fucede,

NA ilha de Ceilão ouue também cíle verão algumas

alterações de que he rezao dar-íe conta ,
porque

iucedendo dom Duarte déça na capitania deíla iiha a Dio-
go de mello Coutinho, que tinha preío o Tribuly pay dei

Rey da Cora , tratou logo el Rey com elle da íoltura de

íeu pay, em que lhe fazia muyto grandes partidos, e lhe

daua todas as leguranças que quifeíle , íem o poder acabar

com elle , antes \\íq. mandou aperrar a prifaõ , e carrega-

lo mais de ferro. Communicauao então co Tribuly os pa-

dres de S. Francifco , a quem elle rogou que o fizeílem

Chriílâo
,
porque eílaua muyto aííeiçoado has coufas da

noíía fanta Fé Catholica , o que elles eílimarão muyto , e

deípois de catequizado o bautizarão , íem darem conta

diílo ao capitão , receando que lho impidiífe , e defpois

de feito lho diíTerão -, o que elle tomou tão mal por í'e la-

zer fem feu confenrimento
,
que mandou lançar ao Tribu-

ly hum peíadiíTimo grilhão , e fechalo a huma corrente ,

e rirarlhe a comunicação dos padres, e todos os outros

aliuios que como prelo podia ter, com que o pôs em gran-

ei il-
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diííima tribulaçrio. A molher do Tribulj mav d'elRey
( que eícandalizada da prifao do marido fe paliara para o
lugar de Reigao ) fabendo agora do raio tratamento que
nouamente fe ihe fazia , tratou de o liurar por manha , ja

que não podia fer por força
,
para o que defcubrindofle a

alguns portuguefes de que fe fiou, que também eílauao ef-

candalizados daquelle tamanho rigor , os peitou groíTa-

mente
,
que lhe ordenarão huma mina num quintal que os

padres tinhão, que foy refponder ao lugar em que o Tri-
hu\y cílaua., por onde o tirarão huma noite , e o puferao

em parte donde fe pôs em íalup. Ao outro dia acudio lo-

go o capitão ao rebate difto , e feitas todas as diligencias

que pôde, prendeo algumas peíToas, contra as quais fe não
achou proua , e mandou auifo ao V. R. do que era pafiado.

O Tribuly tanto que íe vio fora da priíão , como hia ma-
goado, e defejofo de vingança, formando hum campo de

muita gente que fua molher lhe tinha mandado , tomou o
caminho de Cale , e foy pondo por terra quantas igrejas ,

c metendo ha efpada quantos Chriílãos achou fem perdoar

a coufa alguma , e o mefmo fez em Cale, onde queimou
huma fermofa náo que aly eílaua ja acabada no eítaleyro ,

que era de hum Miguel fernandez , e íe recolheo para o
lugar de Pelande, que eílá perto de oito legoas da Cota ,

Icuando comfigo de caminho fua molher, que eílaua em
Reigão, cora derriminaçao de fazer aos Portuguefes toda a

guerra que pudcíTe. El Rei íeu filho fentido aíTy da íua fu-

gida , como dos males que tinha feyto , lhe raandou pidir

que não quifeíTe ir por diante no que tinha começado ,

nem lembrarfe do agrauo que recebera , mas trataíTe de

caftigar o Madune íeu inimigo
,
que fora cauía de todos

aquelles trabalhos ,
para o que era neceílario ajuntarenfe

todos , porque doutra maneyra não poderião com clle , e

fearrifcauão a íe perder aquelle reyno j e também pidio

ao capitão que eíquecidas as coufas paíladas fe trataU

íe das prefenres , e fe preueniíTem as .por vir , e fe concer-

taíTem todos contra o Madune íeu comum inimigo, que

eílaua poderofo/e com aquelles defaueuças oufano e alte-

ra-
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rado , a que fe fe nao acudia muy to de propoíito , foubeíTe

cerro que toda aquella ilha auia de ficar em poder do Kcy
inimigo , cm que el Rey de Portugal era o que mais per-

dia
,
pois era íenhor daquelle reyno da Cota , e o comer-

cio da canella Jhe era de muyta importância. O capitão

aprouando as rezôes e o coníelho d' el Rey , íe concertou

com elle contra o Madune , e reconciliandoíle co Tribuly
o meteo também neíla liga , e Jhe ordenou que com a gen-

te que tinha comfigo no lugar de Pelande , onde eílaua
,

le foííe contra Seitauaca , e que el Rey mandafle hum ca-

pitão feu com todo o poder , c cincoenta Portugueíes que
Jhe elle daria; os quais concertos dizem que jurou o ca-

pitão de cumprir fobre hum miíial , e ei Rey lhe deu logo
mil cruzados para ajuda dos gaítos dos cincoenta Portu-

gueíes , e começou a pôr em ordem o que era neceíTario

pêra a jornada : e rendo poílo no campo perto de três mil

hom.ens , eíperando poios Poríugueíes , lhe faltou o ca-

pitão com elles, e lhe mandou dizer que os íoldados não
querião feruir íem paga

,
que lhe deOe mai? dinhcyro ; e

como el Rey não eílaua em tempo para lho poder mandar
polias muytas defpeías que tinha feito , o capitão que hia

com a fua gente ( que em íua caía tinha officio , como an-

tre nós he camareyro mor ) lhe mandou huma cadea d'ou-

ro arelhana que tinha ao pefcoço
,
que valeria quinhen-

tos cruzados
,
para que fe pagaíTem os cincoenta Tolda-

dos, que dom Duarte recolhco , e lhe reípondeo com vin-

te íoldados j e por capitão delles João coelho : el Rey, in-

da que fintio muyto faltarlhe o capitão co que ficara com
elle , não deixou de mandar o leu capitão que fe foífe ver
CO princepe das Corlns , eo meteíTe naquelia liga; o ca-

pitão chegando ao lugar de Madãbé, onde aquelle prince-

pe eílaua
, íe concertou com elle que por aquella banda

com.eteíTe o Madune , e lhe deixou coarrocentos homens
para ajuntar com a fua gente , o que elle logo fez , e o
capitão dei Rey comereo Dor outra parte, c o Tribu"/
polia de Pelande. O capitão geral do Madune fnhio ao en-

contro ao capitão d*elRey, com quem os nof.os tiuerno

aU
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alguns recontros, em que o desbaratarão. Neíle meyo tem-
po dom Duarre , ou pollo proueito que ja tinha do Ma-
dune , ou pollo que eíberíiua , teue inteiligencias fecretas

coín eIJe para que não fauoreceíTe o Rsj da Cota naquella
empreía , nem entraíle na conjuração que era feita contra
elle ; mas não pode íer tanto em fegredo

,
que o Tribuly o

não viefie aíaber,- de que logo auiíou íeu filho , que ef-

pantado de huma coufa tanto ao reues do que elle efpera-

ua j fendo tão amigo dos Portuguefes , e receofo d' alguma
traição msndou logo recolher o íeu capitão e toda a mais
gente, O Tribuly pandar vendo que dom Duarte não fo-

mente ihe não comprira o que lhe prometera , mas que ti-

nha trato íecreto co inimigo de todos
,
querendo tam-

bém olhar por fy , e fanearíe co Madune , entrou em con-
certo com cUq

,
que fe concluyo em que o Tribuly pandar

cafaííe com huma filha do Madune ja viuua , e huma filha

defta viuua cafaíTe co filho fegundo do Tribuly irmão dei

Rey, que fentio muyto eíle concerto , porque entendeo
que era inuenção do Madune com que fe queria fcgurar de
íeu pay

5
para lhe vir tomar o reyno

,
que era o que pre-

tendia. A Rainha velha auó dei Rey , c mãy do Madune ,

vendo el Rey da Cota feu néro deíemparado até de feu pró-

prio pay , íe foy ver co Tribuly, e tratou deíle negocio
com elle com tanta eílicacia e autoridade

,
que o fez re-

mouer todos os concertos que tinha feito co Madune ,

'com que tornou a pôr as coufas de feu neto em milhores
eípernnças

,
porque fez que o Tribuly, e o princepe das

Corlas fe tornnfiem a ajuntar com el Rey, e fizeiTem noua
conjuração contra o Madune. Ordenadas aííy eílas couías ,

foy dom. Duarte deíapoíTado da capitania , e em feu lugar

lucedeo nelia Fernão carualho alcaide mor de Columbo ,

e fasendoíTe preíles os três conjurados para continuarem

com a guerra
,
pidirão a Fernão carualho ajuda de cinco-

enta íoldados
, que llie elle conccdeo, para cujas deípefas

lhe elles mandarão logo quinhentos cruzados. E poílos ja

todos três no campo para fe partirem, mandou elRey pidir

ao capitão os cincoenta íoldados, de que íe elle mandou ef-

cu-
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tufar bom dizer que andauâo polia cofía de Columbo al-

guns nauios malauarcs , a que era forçado acudir por lhe

não faquearem a terra , c fe foy Tem llie mandar íoldados^

nera dinheyro ,• el Rey com tudo , inda que vio quão

mal lhe hia com aquelles capitães , nao deixou de prcíe-

guir a empreia , e entrando os conjurados polias terras do

Madune, e desbaratandolhe muytas vezes os íeus capitães,

o chegcirão a eílado de lhe íer forçado mandar pidir miíe-

ricordia a feu irmão, que como era bem inclinado a ufou

comelle, e íe íizerão antre elles nouas pazes com cffeito

dos cafamentos , que antre íy tinhão concertados.

C A P I T 17 L O Cí.

Dom Affonfo de noronba capitão de Ceita , e Aharo de car*

• ualho capitão de Alcacere
, fazem huma catrada em Tu-^

tuão
y
queimãolhe muytos nauios y eo mais que lhe fucede,

DOm AíFonfo de noronha capitão de Ceita , e Aluaro

de carualho capitão de Alcacere ceguer , fe concerta-

rão antre íl para irem ambos juntos correr a Tutuao, quan-

do o tempo lhe trouxeííe alguma boa ocafião
,
para o que

dom Affonío mandou tomar huma lingoa, que lhe deu por

nouas que o Xarife desbaratara el Rey de Fez, e o tinha

prefo , e íe tinha feito ja íenhor de Mequinez , de Çalé ,

e de Tedula, e hia marchando íobre Fez, por onde ja toda

a terra Wiq obedecia , e a gente íc hia toda para elle , o que
também fazião Muley Mafamede, e Acem com toda íua

gente , e que aquelle dia partia Acem de Tutuao ; com a

qual noua vendo os dous capitães que tinhão na mão a

ocafião que defejauão, fc paílbu logo o d' Alcacere a Cei-

ta , e a meíma noite que chegou íe partirão ambos de Cei-

ta para Tutuao , e por íerem fentidos no caminho ja tão

perto do lugar que nao podiaó tornar atrás
,
pareceo bem

a ambos paííar a diante até auer vifta delle, e forão cami-
nhando com muyto vagar fem verem couía que os emba-
jaçaíTe em todo o caminho; e chegando ja muyto perto do

Part.lK G^g lu-
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lugar, le foy Aluaro de carualho pôr com a fua gente eitt

hum oiteirOj que fe chama o bogiarral, e dom AíFonfo com
a íua embaixo na fonte; daly do outeiro mandou o capi-

tão d'Alcaçere a feu irmão Gil Fernandes de carualho com
vinte e cinco de cauallo a tomar hum pouco de gado, que
aparecia nuns currais onde o recolhiáo de noite , donde
trazendo oitenta ou cem refes fe ajuntarão as bandeyras,

c os capitães fe puferao muyto de vagar a armar muytos
caualeyros , no qual tempo acudirão a rebate até mil mou-
ros de pé , e trinta ou corenta de cauallo , de que os de

pé fe puferao todos num outeyro diante dos noíTos , don-
de lhas tirarão muytas efpingardadas , íem fe lhe chega-
rem, mais perto ; e os capitães quando lhes pareceo tem-
po fe abalarão daly íem receberem dano algum , dando
antre a fua gente muytos pilouros de bombardas , e ef-

pingardas , e fe chegarão bem ha viíla da cidade , em que
vendo a fraqueza dos mouros polia pouca gente de caual-

lo que delia acudira, lhes pareceo íer verdade o que lhes

diíTera a lingoa
,
que o dia d' antes fe tomara ,de fer ido

Acem a Fez, com que fe detriminarao de não perderem
a boa ocafião que então tinhão de poderem fazer algum
dano a aquelles inimigos; mas para fe certificarem mais

na informação que tinhão , de confelho d' ambos os capi-

tães mandou dom AíFonío trinta de cauallo dos íeus a to-

mar outra lingoa
, que lhe trouxerão doze almas, e todos

a huma voz derão a mefraa noua do Xarife , e de ferem

idos a Fez Muley Mafamede , e Acem : os capitães então
entendendo por confelho de homens práticos , que o ma-
yor dano que íe podia fazer a aquelles inimigos , e de ma-
yor íeruiço de Deos , e de fua Alteza , era queimarlhe os

feus nauios, coufa tao importante, e dcfejada de tanto

tempo , fe detriminarao de o pôr por obra , e para o faze-

rem mais a íeu faluo lhes pareceo bem irem dar em Be-
jiamede

, que he huma muyto groíTa aldeã que eílá

perto do rio da outra parte
,
porque eftando os mouros

delia ocupados em fe defenderem , terião os noíTos tempo

de dar efPeito ha fua detriminarao ; para o que fe aflentou

que
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ique foíTem ambos os capitães com toda a fiia gente, c du*

zentos homens de pé, mas como eíles vinhao por mar, e

por o tempo lhe fer contrario nao puderao chegar has

oras neceílarías , le abalarão os capitiáes com a gente de

cauallo fomente para irem dar na aldea, e indo ja perto

do rio íe acharão menos vinte , ou trinta de cauallo dos

de Ceita ,
pollo que dom AíFcnfo por parecer de todos fi-

cou ai/ para o outro dia recolher a fua gente; e Aluaro de

carualho com a fua , e corenta de cauallo mais
,
que dom

AíFonfo lhe deu dos feus , fe íby dar na aldea , onde che-

gado , vendoa tamanha e tão groíTa , e a íy com íao pou-

ca gente , íe retirou com a mór prefla que pôde , leuanda

comtudo doze catiuos e algum gado , íem receber dano,

c vindoíTe recolhendo começarão os mouros a querer pe-

gar com elle, porem elle , como capitão pratico , os ti-

rou para fora o mais que pôde , e como vio tempo fe25

com elles huma volta , em que lhes matou trinta e três , e

tomou três cauallos , fem receber mais dano que fete ou

oito feridos , de que o mais mal tratado foy hum que

perdeo huma mão. A efte tempo chegou a elles dotn

Aííonío, que quando os vio fazer a volta correo com muy-
ta preíTa aos (ocorrer , e como os achou ja deíembaraça-

dos dos mouros , que co dano que receberão na volta nao

oufarão de os tornar a cometer, fe forão ambos ós capi-

tães a queimar os nauios , a que puferão o fogo fem con-

tradiqaò alguma
, que forao huma galeota de vinte e dous

bancos , duas fuílas , noue bargantís , e cinco barcas, que

arderão de todo com todas íuas enxarceas e aparelhos.

No meyo deíla ocupação defmandandofle alguns homens
de Ceita , foy forçado a dom Affbnfo ir a recolhellos , em
que o acompanhou Gil fernandez de carualho, irmão do
capitão de Alcacere. A eíle tempo íahio de Tutuão huma
bandeyra com muyra gente de pé , que fez moftra de

querer pegar com dom AíFonfo nas vinhas , o que vendo
Aluaro de carualho , que eftaua acabando de queimar os

nauios , abalou para onde vio que vinha a outra gente ,

com que os mouros le retirarão , e forão andando polU

Ggg2 fal-
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faldra da ferra , e os noíTos pollo caminho de Celta ,
qué

chegando a hum ribeyro
, que eftá abaixo da torre da ban-.

da de Ceita , decerao poJla ladeyra da torre muytos mou-
ros de pé ( que por outros mouros forão eímados em de-
us mil) de que muyros chegarão abaixo ao rio , e outros

iruytos ficarão em cima; o que vendo dom Aftbnfo, fez

volta aelles por hum paílo que lhe moftrou hum mourif-

co, porem elles, vendo que atinara elle com aquelle paíTo ,

fe puferaó logo em fugida efpalhados polio campo, e os

noíTos após elles. Aluaro de carualho quifera íeguir o al-

canço com a fua gente junta , mas como fe viraó antre

tantos mouros desbaratados e fugindo , naó ouue couía
que os pudefie refrear , e fe defmandaraõ trás elles por to-

das as partes , em que matarão tantos que fe lhe nao pôde
entaô faber o numero certo. No meyo deíla fúria e deí-

ordem ajuntou Aluaro de carualho até vinte e cinco de
cauallo dos íeus e dos de Ceita , e íe foy em buíca de dom
Aftonío , e no caminho vio eílar em humas pedras huma
companhia de mouros

,
que ao parecer feriaô até cento e

trinta , has quais pedras fenao podia chegar le naõ por hu-

ma fó parte ; e vendo elle que os mouros le começauao a

ajuntar em cima na ferra para virem focorrer eílroutros ,'

que elle tinha cercados nas pedras , os cometeo antes que
foílem focorridos , e íe chegou tanto a elles que os derru-

bou das pedras abaixo , no qual tempo chegando dom
Aífonfo ao pé delias pella banda de baixo, e vendo que
Aluaro de carualho daua nos mouros polia de cima , elle

também deu nelles com muyto Ímpeto pollo lugar em que
eílaua, até onde puderaõ chegar os cauallos, que por a ter-

ra íer aly muyto ruim, deixarão os mouros de íe perderem
todos. Aluaro de carualho que hia polia banda de cima ,

como hia por milhor terra , fe chegou mais aos mouros

,

e os abateo até onde pôde chegar
, porem elles o tratarão

daly ta5 mal com fetadas e arcabuzadas
,
que lhe foy for-

çado retirarfe , e todos os que fe acharão com elle afly de

Ceita como d' Alcacere o íizerao como muyto bons ca-

waleyros , de que íe me naõ ponha culpa naÕ pôr aquy os



dei Rey Dom João o III. 42

1

yjomes j
porque o deixey de fazer pollos nao achar na in-

formação que diíto acJiey , onde com tudo vi pofto o de

Felipe d'aguilar, que foy hum deílcs, e merecco bem, pol-

Io que aly fez , íer nomeado antre todos , e dos outros fi-

dalgos e fronteyros que então auia naquclles dous luga-

res fe naò achou aly ninhum
,
por irem ocupados em íe-

guir o alcanço. Aos dous capitães pareceo então bem naô
le apear ninhuma da fua gente, inda que eílaua com aJguma
neceífidade de repoufOjaíTy por recearem que com as gran-

des gritas dos mouros , e com o eílrondo dos arcabuzes

que defparauao , lhe fugiíTem os cauallos , como por ve-

rem que os inimigos reformados de muyía gente vinhao

decendo polia íerra em focorro dos feus
,
que eílauaõ cer-

cados nas pedras , e detriminando recolherfe , por nao
auer aly mais que fazer, mandarão em bufca da gente de

pé que eílaua num certo paíTo , e deípois de efperarem por
elia duas ou três oras íem chegar , vendo que ella no lugar

cm que eílaua nao corria perigo, e que elles, dctendoíle aly

mais , lhes podia anoitecer no caminho antes de paílarem

hum paíTo difficultofo , fe recolherão para a cidade íem
morte de ninhum homem de qualquer das bandeyras, nem
auerem viíla de mais mouros , que de vinte e cinco que
leuauaõ catiuos.

CAPITULO CII.

O Baxd Pirhec fe prejenta ao turco em Conjlantinopla , e

c que lhe Jucede, O turco ynanda Moradobcc com quinze
galés a guardar o ejlreyto de Baçord j doyn Diogo de no-

ronha general da noj]\i armada je encontra com ellas
;

Conçallo fereyra marramaque no jeu galeão tem com
ellas todas huyna brauijjima batalha , e o-jucejjo delia,

CHegando a Conílantinopla ao turco o auifo que o
Baxá de Baçorá lhe mandara do que Pirbec fizera

em Mazcate e Ormuz , e de fer partido com três galés
,

e ficar na fortaleza d'Ormuz huma poderoía armiida de
Por-
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l^ortugueies que acudira a feu focorro, lhe chegou tam-.
bem iogo outro, que nas portas doeílreyto de Meca
ficaua outra armada de Portugueíes

, que era a de Pêro
de taide ; poUo que receando o turco que eftas armadas
puííaílem mais auante

, por eítar então aquelle eílreyto
deíemparado , aííentou de mandar para guarda e defen-
filó delle quinze galés das que Pirbec leuara a Baçorá.
Sabendo iílo Moradobec , capitão que fora de Catifa ,

que então andaua na corte , defejoío de foldar a que-
bra que por elle paíTara em foltar aquclla fortaleza rao
depreíia a dom Antão de noronha, meteo valias co tur-

co , com que alcançou delle encomendarlhe aquella jor-
nada j e o defpidio iogo com ordem que em Baçorá to-

madc quinze galés das que lá leuara Pirbec , e com ellas

loíTe dar guarda ao eftreyto de Meca , e as mais galés

íicaílem em Baçorá fazendo guerra aos Gizares. Pirbec
chegando a Suez varou as íuas duas galés, e com todas
as preías e catiuos Portuguefes fe pafibu em camellos a
Alexandria , e dahy por mar a Conílantinopla , menos
de hum mes defpois da partida de Moradobec , onde
confiado nas riquezas que leuaua , íe prefentou aos peis

do turco ; mas como aquelle fenhor , inda que bárbaro ,

lofre muyto mal trespaíTaremíe os feus mandados por
nlnhuns incereílcs nem priuanças , lhe mandou logo cor-

tar a cabeqa , e meter os Portuguefes nas galés , donde
fe refgatarão defpois a niayor parte , de que alguns fo-

rão ter ha índia , e outros a outras partes. Moradobec
le deu tanta preíTa, que chegou a Baçorá em fim de Ju-
lho , e aparelhando as quinze galés que lhe milhor pa-

recerão
,

prouidas da milhor artilharia e milhor gente

que pôde negocear , fe fahio para fora em Agoíto. Dom
Diogo de noronlia fe tinha também partido de Ormuz
na entrada do mefmo mes com toda fua armada, e poílo

no cabo de Aloçandão , difpidio Gomez de ííqueira , e

Luís d'aguiar para irem até Baçorá efpiar as galés , e

achando algum recado delias, hum lho trouxeíle , e o
outro ficaíTe na mefma efpia. Chegando eílçs nauios ha

bo-

i
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boca do rio Eufrates , tomarão hum íerramquim com
alguns mouros 5 que IhediíTerão que Moradobec íicsu;i

no mar com as quinze galés para fair para fora , o qual

recado leuou hum dos nauios a dom Diogo , que o tor-

nou logo a mandar ajuntarfe co outro ,
para lhe traze-

rem recado tanto que eilas foíTem faldas , e elle fe dei-

xou andar do cabo de Moçandão até a ilha de Angao ,

onde as galés forçadamente auiao de vir demandar ; e

no fim do mefmo mes d'Agoílo trouxerão os dous na-

uios recado a dom Diogo, que aly atrás vinhao quinze

galés
5
que pouco após elle começarão a aparecer todas

Jia vella delongo da coíla da Perfia com vento ponente.

Dom Diogo
, que eftaua furto com toda a armada da

banda da Arábia , fe fez logo ha vella , e foy atraueí-

fando para a cofta da Perfia , e chegando a tiro de bom-
barda das galés, fe pôs com ellas has bombardadas , por-

que não oufou de fe chegar mais ha terra, para onde fe

ellas hião metendo quanto podião , deíparando tam-
bém a fua artilharia , de que hum tiro de coxia acertou

o galeão do capitão mor ao lume d'agoa polia banda de
julauento , que varou o pilouro dentro , com que co-

meçou a fazer muyta agoa ; os officiais do galeão acu-

dindo abaixo virão que fe hia ao fundo , e requererão ao
capitão mór que vohaíle em outro bordo, porque íe hião

perdendo , o que elle fez muyto contra íua vontade ,

mas era forçado ; e os officiais virando noutro bordo
forão deitando rombos com muyta preíía. Era iílo então

has dez oras da menhã, em que o vento começou a acal-

mar , e os galeões ficarão eípalhados pollo mar fem po-
derem ter gouerno, nem mouerfe, em q-ue o de Gonçallo
pereyra marramaque ficou da banda da Perfia afaftado

da'outra armada hum tiro de efpera. Moradobec, queren-

doíTe aproueitar da boa ocafiao , tomou as vellas a todas

as galés, e a remo foy demandar eíle gal^eão de Gonçal-

lo pereyra , e o rodearão toda*?, e começarão a bater por

todas as partes , e deípois que huma vez deícarreg.iuão

nelle toda a íua artilharia^ íe afaílauão , e tornando a

car-
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carregar ihe dauSo outra bataria, e por efla ordem fT-

2erão iílo algumas vezes ; porem não tomarão o galeão
deicuidado , nem defapercebido

,
porque Gonçallo pe-

reira que tinha comíigo cento e vinte homens , em que
entrauão m.uytos fidalgos e caualeyros nobres e muyto
esforçados , em vendo que as galés o vinhão demandar,
le preparou para a peleja ; e em ellas chegando defparou
jieílas fua artilharia , com que deíaparelhou as mais del-

ias , mas como o galeão íe não mouia , e as galés an-

dauão por onde querião , o puferão em tal eftado que
rão auia neile coufa fam , porque todas as obras de
cima erão desfeitas em rauytas rachas , de que muytos
ííndauão cícalaurados , a mezena feita em pedaços , os

maílos am^bos rachados por muytas partes , e as vergas

com as vellas andauãó pollo mar , mas nem ilTo bailou

para fazer tornar hum fó ponto atrás os ânimos dos va-

lerofos Toldados , nem tolheo ao galeão o continuo ful-

minar da artilharia , com que fez tanto dano aos inimi-

gos que nunca íe atreuerão ao abalroar , inda que eílauão

poftos em torno delle , donde afora a grande cantidade

da artilharia , foltauao fobre elle infinitos pilouros de
efpingardas , e eípeflas nuuens de frechas , de que todos

andauão feridos , q o raeítre , e piloto forao mortos fa-

zendo fcus oíiicios muyto inteyramente fem duuidarem
ninhum perigo , e o capitão Gonçallo pereyra moftrou
aquy o grande vallor do feu natural esforço , achandoíle

íempre prefente nos lugares mais perigofos , e fendo com-
panheyro de todos no trabalho e nas feridas

, porque
timíbem trazia três , e não pequenas , de três frechas. Dom
Diogo de noronha vendo o trabalho e perigo de feu ga-

leão , a que elle não podia focorrer, defaiinado e quaíl

fora de fy de cólera e braueza, mandou efquipar os ba-

leis dos galedfs e darlhe toas
,
para ver fe lhe podiao

dar algum remédio , mas vendo que era trabalho de-

balde , mandou todos os nauios de remo a darlhe algum
£iuor. Porem inda que os capitães delles puíeraÕ niíTo

aíTaz de trabalho , naô foy poífiuel chegaremlhe , che-

gam-
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gando nlguns bem perto das galés ,
por eílar todo em

ioda cercado delias. Nefte trabalho efteue o atribuindo

galeão até oras de vefpera, em que a viração começou a

ventar , com que os outros galeões íe forao chegando^a

aquelle ; o Moradebec tanto que vio ventar a viração ,

e que tinha as galés mal tratadas , largcu o galeão , e

lançandoíTe para a banda da coíla da Perfia , tornou a vi-

rar para dentro na volta de Baçoiá , íicandolhe por de-

trás a náo que fora de João nunez homem ,
que Pirbcc

tomara em Ormuz
,
que os turcos leuauaõ carregada de

artilharia , moniçõcs , e mantimentos para prouimenio da

íua armada. Dom Diogo chegando ao galeão deGonçallo

pereyra íe foy a clle no ieu batel , e o achou no bordo ,

que o vinha eíperar acompanhado de todos os íeus íol-

dados tintos do íeu próprio íangue , cheyos de poluora

e fuor , e muytos delles inda com as frechas empenadas

por algumas partes ; pofto dom Diogo em cima , e chc-

gandofle Gonçaílo pcreyra a elíe para o abraçar lhe diíTc

elle , afaílaiuos para lá
, que vos nao quero abraçar

,
pois

inda que fizcftes muyto , fe vos deue por iflo muyto

pouco
,

pois cumpriíícs com a obrigação de voíla hon-

ra ,c de voflo officio , dcixaime abraçar eíles íoldados , a

quem íe dcue tanto mais que a vós, quanto menos fc efpe-

raua delles , e a todos abraçou cada hum por íy ,
par-

ticipando de íeu fangue c do feu íuor, e dizendolhe pa-

Jauras de grandes honras , e louuore5. Os principais ho-

mens que le aquy acharão com Gonçaílo pereyra forao

dom Aííonfo anriquez , Luis freyre d'andrade ,
Jorfe de

louía íeu tio , André pereyra de berredo , dom Lionis

pereyra filho do conde da feyra , dom Luis pereyra
,

Manoel furtado machado , Sebafciaô machado , Diogo
nunez pedrofo , Vafco de reboredo , Lionel pereyra ,

Francifco da cunha , Chriftouaô d'araujo euangelho , e

outros muytos fidalgos e caualeyros. Dom Diogo man-
dou algumas das luas fuílas

,
que acompanhaflem Gon-

çaílo pereyra até Ormuz , e elle com toda a mais ar-

mada íe fov feguindo asg^lés, que hiao cofidas com a

Fan. IF: Hhh ter-
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terra. Os noíTos nauloz ligeiros
, que ficarão com ellc

^

fe foraó após a náo até a vararem na ilha de Queixome
,

onde os turcos íe lançarão ao mar para fe íaluarem em
terra

,
porem os mais delles ficarão aly mortos , e a náo

em poder dos noíTos com tudo o que leuaua. Dom Dio-
go F07 feguindo as galés íete dias contínuos íem as po-
der alcançar , até que metidas por antre as ilhas c a ter-

ra firme roraõ entrar polia boca do eílreyto de Baçorá ^

e pollo rio Eufrates dentro , onde vendo dom Diogo
que ellas hiaõ ja de todo em íaluo

, por naô poderem lá

entrar os feus galeões voltou com toda a armada para
Moçandaô , onde fe deixou andar até que acabados os
ponentes fe foy para Ormuz a negocear a fua partida

para a índia , como tinha por íeu regimento.

CAPITULO cm.

Chegao a Goa duas mos do reino, em que aoV,R. vao pro»

utJÕcs de S. A. para fe tornar a el Rey de Ceilão o que

fe lhe tomara quando elle lá foy , e parafer prefo Ber'
nardim defoufa , e o que faz em ambas efias coufas, O
vijo Rey parte com huma grojfa armada para Cochim ;

710 caminho lhe dão huma prouifaÕ de S, A, contra dom
Diogo dalmeida , e o que nijjofaz» Chega a Cochim ; faz
cruel guerra ao Rey de Chembe , e o fucejfo delia,

P Afiados poucos dias do mes de Setembro defte anno
de I55'3 , chegarão ha barra de Goa duas náos das

que partirão deíle reyno , huma de que era capitão dom
Jorfe de menefes baroche

,
que o anno d'antes fora na ar-

mada de Fernão ioarez d'albergaria , que ficara inuer-

Jiando em Moçambique , e a outra era a náo fam Bento ,

em que hia Fernão daluarez cabral
, que em Março deíle

anno partira dcfte reyno por capitão mor de coatro

náos , de que elle íó chegou a Goa , e das três eraô ca-

pitães Belchior de íoufa
,
que com tempo arribou a eíle

reyno ^ dom Payo de aoronha, q^uc inuernara em Moçam*
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bique, eRuy pereyra dacnmara, que foy cicfpois cm
Nouembro tomar Cocliim. O capitão mor foy muyto
bem recebido do viío Rey, e Jlie entregou o íaco das

vias, em que acliou inílruçoes de coufas , em que íua Al-

teza mandaua que proueíle logo , de que huma foy ( íe-

gundo fe acha nas hiílorias da índia) que fe tornaflem

Jogo a el Rcy de Ceilaõ rodo o dinheyro c joyas ,
que fe

lhe tomarão, quando eJle lá fora , e fendo algumas des-

baratadas fe lhe pagaííem polia aualiaçaô , porque íc

ouuera por muyto desferuido do que entaõ fe ufara

com aquelle Rey : o que o vifo Rey começou logo a

pôr em ordem , e todas as joyas
,
que ainda eftauaõ em

íaluo , mandou a aquelle Rey por AfFonfo pereyra de

lacerda , que no galeão da carreyra de Ceilão mandou
por capitão daquella ilha , e que fe vieíTe dom Duarte

deça , e do mais
,
que poderiao fer perto de duzentos

mil pardaos, ficou feita declaração na receita de Belchior

botelho , fobre quem eílaua carregado para fe Ih' ir pa-

gando pouco a pouco , de que por vezes íe lhe entre-

garão até vinte mil pardaos em dinheyro e em peças que

lhe mandarão , e do mais íe lhe defcontou muyta parte

cm páreas que deuia , e em mercês largas que fazia ; e

CO pagamento do que reílaua íe lhe foy correndo de m.a-*

neyra
, que elle ficou íatisfeito de tudo , inda que a!gu:n

tanto deuagar. Mandou também íua Alteza eíle anno ao

vifo Rey que prendeíle Bernardim de íouía , e lhe tc-

JTsaíTe toda fua fazenda
,
por ter informação de Maluco

que em grande íeu desferuiço , e perda de íua fazenda ,

fora meter o Rey Aeyro em poíTe do reyno de Maluco y

e também fe íoípeitou na índia que o mandaua íua Al-

teza vir preío a efte reyno , e p:ira fazer eíla execução man-
dou eíle anno com Fernão daluarez cabral o licenceadoi

António rodriguez de gamboa , e naô a mandou fazer

por Pêro íoarez
,

que então feruia na índia de procu-

rador da coroa
,

por alguns rcfpcitos que para iílo teue,

O vifo Rey como fabia que Bernardim de íouía eílaua

íem culpa naquelle cafo, porque fizera aquella diligen-

Hhh 2 cia
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cia por mandado do gouernador dom João de caílro ,

delpois de fer o Aeyro julgado na rolaçaõ de Goa por
Rey de Maluco , o mandou prender, e eícreuerlhe toda

lua fazenda para ter milhor liuramento ; e vendo quanto
importaua acudir has coufas de Cochim polia guerra que
o Rey da Pimenta lhe fazia , íe começou a fazer preíles

,

€ fez pôr no mar huma armada de mais de cem vellas ,

e mandou fazer pagamento aos íoldados , e dando def-

pacho has couías neceíTarias com a mayor preíTa que. pôr
de , e entregando o gouerno aos deputados, fe embarcou
em fim de Nouembro. Os capitães que neíla jornada o
acompanharão , de que fe paderaõ faber os nomes , forao

dom Fernando íeu filho, Baíliao de fá , Vafco da cunha
,

dom António de noronha , Francifco de mello pereyra ,

e Francifco de íouía em galés , dom Pedro da filua , An-
tónio moniz barreio , Franciíco barreto , dom Joaô de
almeida filho do contador mór , e Pêro de taide inferno

em galeotas latinas, Gil fernandez de carualho , Fer-
não de caftanhofo, e Belchior botelho em galeões , Pêro
botelho , Aluaro de mendoça , Manoel mazcarenhas ,

Luis aluarez da cunha , Diogo de mello da cunha , e

Aífonfo bailo em carauellas , Simão botelho veador da fa-

çenda, Gomez da filua , Duarte paez de mello
, Joríe pe-

reyra Coutinho , dom Diogo d' almeida filho também do
contador mór, dom Jerónimo de caítelbranco, Gil de
goés , Gomez furtado , e outros muytos fidalgos e ca-

ualeyros em fuílas, O viío Rey hia numa fermoía galé,

e com elle Bernardim de foufa , que eílaua ja então em
termos que fe liuraua folto , e dom Aluaro de noronha
filho do vifo Rey dom Garcia

, que ja era vindo de Or-
muz, onde foracapitão, e outros muytos fidalgos anti-

gos da índia ; chegando o vifo Rey a Cananor , foy ter

com elle huma fuíla que vinha de Cochim , e trazia as

vias da náo de que era capitão Ruy pereyra da camará »

que auia poucos dias que era chegada a aquella cidade

,

nas quais o viío Rey achou huma prouifao de íua Al-

teza, em que lhe mandaua que fe naõ feruiíTe em coufa

ai-
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alguma de dom Diogo d'almcida ,
que ja mandara ri-

fcar dos feus liuros ,
porque eílando neíle reyno eiiib<ir-

cado para a índia lhe engeitou hum defpacho
,
que lhe

mandou ha náo, por termos de que íe ouue por muyto
desíeruido , e deixou então de o mandar caíligar por a

náo fer ja partida. O viío Rey fmtio iflo grandemente
,

por fer amigo de dom Diogo polias parles que neile auia

muyto para íe feruirem delle, e porque nao vio manei-

ra para lhe poder dar remédio
,
porque el Rey lhe cer-

rara todos os portos por onde o pudera fazer , tratou

logo de o mandar virdeDio, onde eilaua por capitão
,

e cometeo alguns fidalgos que foíTem tomar poíTe da-

quella fortaleza para elle trazer dom Diogo para íy ,

mas ninhum ouue que o quifeíTe aceyrar , aíly por nao
fer minillro de íe tirar hum fidalgo tao honrado do lugar

em que cítaua , como porque ninhum queria ir entrar na
fortaleza que auia de largar dentro de muyto poucos me-
ies , por vir aquelle anno prouido nella dom Diogo de
noronha

,
que em vindo de Ormuz auia de ir tomar poíTe

delia ; porem dom Joríe de meneies baroche o aceitou
,

e fe partio logo numa fufta bem efquipada
,
que de todos

lhe foy muyto eftranhado , porque auiaó que aquella di-

ligencia era mais da profifsao de hum letrado, que de
hum fidalgo de preço. Dom Diogo de noronha chegou a

Goa com toda a fua armada poucos dias deípois de íer

partido o viío Rey , e tomando algumas couías de que
tinha neceííidade , fe tornou logo a fazer ha vella após
elle , e o foy tomar ainda na barra de Cochim , por ir

fazendo pollo caminho algumas detenças , e foy delle

muyto bem recebido e todos os íeus capitães , e parti-

cularmente Gonçallo pereyra marramaque polia infigne

vitoria que ouuera das galés. O vifo Rey deixou todos os
nauios de alto bordo de fora , e entrou polia barra com
todos os de remo , e paíTando polia cidade , que lhe fez

huma fermofa íalua , foy aquella noite furgir no caílello

de cima , onde teue hum confelho geral fobre os negó-
cios daquelle reyno, em que íe aíTentou que íe deítruilTe o

de
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de Chembe , e logo o viío Rey com toda a armada íoy
furgir defronte do Chembe : aly em outro confelho íe

reuogou a detriminaçaò paíTada
,
por quanto fe íoubera

porefpias, que o Pvey de Chembe eílaua muyto fortifica-

do , e com grande poder , e íe aíTentou que deftruidem e

aíolalTem o pagode de Baiqueta
, que he na meíma ilha ,

porque era o mayor dano e afronta que fe podia fazer a

aquclle Rey ; com a qual detriminaçaô foy o viío Rey
com toda a armada íurgir defronte defte pagode , onde
fe detcLie três dias ordenando o modo da deíembarcaçaô,
e no fim delles íe aííenrou em outro confelho

,
que fof-

fem dar nas ilhas alagadas
,
que eraÕ daquelle Rey , e o

feu mais importante rendimento de que fe fuftentaua ,

por ferem de palmares feríiliífimos
, que íaó a principal

fuíliHicia dos rendimentos daquellas terras: com eíla ul-

tima relolução foy o viío Rey furgir no mar largo de-

fronte do tecaneute , onde ordenou que elle cos capi-

tães e gente da íua armada defembarcaíTem polia banda
do fui , e João da fonfeca capitão deCochim com todos

os cafados , e com a gente d'el Rey deCochim polia do
norte ,

para o que fe ordenarão muytos tones e embar-
cações pequenas para entrarem por aquelles eíleyros ;

e logo após ifto mandou o V. R. a Francifco barreto e

Bernardim de foufa
,
que cada hum em feu nauio ligeiro

foílem ver e notar bem, íe no lugar
,
por onde elle auia

de dcfembarcar , auia algum impedimento ; os quais íe

foíão juntos demandar o rio , e antes algum efpaço de
chegarem a elle encontrarão o fiqucyra malauar

,
que era

o homem que milhor noticia tinha de todas aquellas en-

tradas , que fabendo ao que hiiío , diíle a Bernardim de
fouía que hião perdidos , porque fe entrafiem pollo rio

ninhum delles auia de tornar para fora
,
porque eílaua

atraucííado com groíTas eílacadas , e era tão eílreyto-que

não podião voltar nelle , onde os inimigos decima da
terra os auião de matar a todos hum e hum com as fre-

chas e efping-irdas , íem íe poderem valer ; a que Ber-

nardim de íoufa refpondea
,
que foíTe elle dizer aquillo^

ao
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ao V. R. que clles não auião de tornar atrás; o íiquey-

ra voltando logo para o V. R. lhe dilTe para que que-

ria que fe perdeíTcm aquelles fidalgos fem ninhum re-

médio
,
que os mandaííe recolher

,
porque quem en-

trafse no rio , auia de Ter para paíTar auante
,
porque

nelie náo podia voltar íendolhe neceíTario
,
que fua íe-

nhoria deuia de entrar com rodo o poder , e ir def-

embarcar na cidade , o que não podia fer lem muyto
perigo e algum dano ; com que o V. R, mandou logo
capear has fuftas para que íe tornaíTem : Bernardim de
foufa , deípois que o liqueyra fe apartou delle , íc che-
gou a Franciíco barreto , e lhe diíle o que com elle

pafsara , a que Franciíco barreto perguntou o que fa-

riâo , e elle lhe reipondeo
,
que ja não era tempo dô

tomar confelho , íenao paíTar auante, c encomendar a
Deos , e em quanto eftiuerão neílas praticas vio hum
page de Bernardim de foufa capear , e lho diíTe , a
que elle mandou que fe calaffe pelejando inda com
elle , e paííando auante lhe mandou o V. R. tirar humâ
bombardada , e após ella diípidio a fua manchua a cha-
mallos ; ha bombardada íe chegou Franciíco barreto a

Bernardim de íoufa , e lhe diíle que aquilío era linal

que os chamaua ; a que elle reipondeo que bem po-
dia fer outra couía , e foy remando auante , até que a
manchua chegou a ellcs , e os chamou da parte do V. R.
com que ambos fe recolherão para elle. O V. R. então
mandou preparar a armada para deíembarcar ao outro
dia , de que deu a dianteyra a dom Fernando feu íilho

,

e a Franciíco barreto , e em rompendo a menham aba-
lou com todos os nauios ligeiros , mandando diante de
todos o íiqueyra com todos os capitães malauares

, que
chegando has eílacadas as arrancarão com muyto traba-
lho e perigo

, por caufa da grande multidão de frechas
que os inimigos lançauão contra os noílos , de que feri-

rão muytos ; porem os noílos nauios, como tiuerão o lu-

gar deíocupado , entrarão todos a íio até chegarem has
ilhas, em que dom Fernando e Francifco barreto com for-.
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ça de bombardadas e eípingardadas franquearão a defem-
.barcação para Çy , e para o V. R. que chegou após elles

,

e pondo toda a gente em terra começou a deílruir , aíTol-

lar, e pôr a ferro e a fogo todas aqucllas ilhas por aquel-
la parte por onde elie entrara , com morte e catiueyro

de muytos dos inimigos , e defpois de não auer coufa cm
pé fe recollieo para a armada. João da fonfeca capitão

de Cochim
,
que com a gente da fua companhia com.e-

tera polia banda do norte, entrando por aquellcs eftey-

ros
,
que lambem com muyto traballio fez defcmbaraçar

das cítaciídas com que eílauão entupidos, dcfembarcou
çm terra , e fez a mefma deílruição de fazendas c gente
cjue o V. R. fizera por fua parte , de que lhe mandou
recado por feu filho António de íiqueyra , e elle o fez

recolher logo para íy , contente aíTaz de fazer huma jor-

nada tão importante , e alcançar huma tamanha vitoria

com tão pouco cuílo como foy de hum homem íómente ;

e vendo que tinha dado a aquelle Rey baftantc caftigo ,

e que era neceííario acudir ha carga das náos , fe partio

para Cochim , e deixou Gomez da íilua com doze ou
.quinze nnuios ligeyros por aquelles rios para ir conti«

jiuando a guerra.

CAPITULO CIIII.

Daffe conta da morte de foltão Mahamude Rey de Carn^

f hayã-^ e das rcuoltas que por fua morte ct4ue uaquelle

reyno. Dom Diogo de almeida capitão, dafortale-za cie

Diu
,
por agrauos que os mourosfazem aos Fortuguefes y

. dá com gente na cidade^ e o que nella faz,

13 Einaua nefte tempo em Cambaya Soltão Mahamu-
i\ de tão mão e peruerí"o , e tão cruel e defumano ,

que

de todos os feps valfallos, era grandiíhmamente auorreci-

do
,
porque chegou a tanto a fua crueldade que de tre-

zentas molheres que linha das íuas portas a dentro para

ieu uío , a quQ acçrtaua.de iair prenlie , em lhe chegan-
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<3o o tempo do parto , a mandaua abrir pollo ventre , e

tirarlhe a criança ainda bolindo , fem embargo de íaber

que não podia ler filho d' outrem íenão íeu
,
polia grande

guarda que tinha nas molheres : tanto fe deleitaua naqucl-

Ja tão abominauel e mais que ferina brutalidade ! Efte

iiielmo cuílumaua ir muytas vezes recrearfe a huma caía

de prazer que tinha fóra da cidade , em que auia hum fer-

iiiofiílimo e curiofiílimo jardim nao fomente de fontes

íl'agoa com muytos ezguichos , e varias fortes de boni-

nas e eruas cheyrofas , de que aquella terra he abundan-
tillima , mas de grande caníidadc de toda a forte de aruo-

res que fe achao em todo o Oriente , cujos troncos des-

do chão até a rama erão forrados de veludos de cores , de
brocados de muyto preço , e de outras ledas curiofas ,

que todos os verões íe renouauao
,
porque nos inucrnos

apodrecia a mayor parte , e auia também neíle jardim
quantas aues brauas e mancas íe podem imaginar , e nou-
tro lugar íeparado muytos porcos monteies , veados , ga-

2ellas , e todo o geneio de animais deíla iorie , que o Sol-

lão coílumaua amontear : íucedeo hum dia que andando
eíle bárbaro aquy a monte com fuás molheres , e corren-

do após hum veado , cahio do cauallo, e lhe ficou hum pé
metido no efiribo

,
por onde o cauallo o leuou hum pou-

co araílo , em que huma das molheres
,
que andaua mais

perto delle, teue acordo para com hum alfange lhe cortar

o loro, com que elle fíccu no cluo fóra de todo o perigo ,

pias algum tanto mal tratado, e o cauallo paílou adiante; e

poílo elRey em pé, a paga que deu ha pobre molher de lhe

dar a vida, que íem falta perdera íellie ella nao acudira
,

foy tirarlhe a fua , dizendo , que molher de tanto animo e

detriminaçáo fe atreueria lambem hum dia a matailo a

elle. Deíle cruel bárbaro íe afirma que de minino come-
çou a fe criar com j^eçonha , e tanto que veyo a tomar o
cetro começou logo a ufar de efpantofiílimas crueldades,
donde lhe veyo temcríe de tudo ( que he próprio e conti-

nuo tormento da tirania ) e não íe fiar de ninguém , ícnão

de hum page íeu chamado Borandim
, que elle criara de

Vart, ir, Vú mini-



43 4 Quarta Parte da Chronicá

minlno dentro na Tua camará , donde nunca lhe fahia fo*

ra , e lhe tinha a chaue da íua agoa ; mas eíle em fim veyd
a íer miniílro da vingança , que todos os íeus defejauao

tomar delle
,
porque, ou foíTe por induzimento d'alguem

,

ou porque fe perfuadifíe que podia fer Rey , o matou
huma noite has punhaladas , de cuja morte fucederão ou-

tras de muy tos capitães efcnhores grandes do reyno ,•«

a do mefmo Borandim, pagando fem rezao com íua vida a

qiie juílamenre tirara a feu fenhor. A eílas reuoltas acudi*

rão logo ha corte com muyta preíTa Madre maluco
,
que

era hum dos regedores do reyno , e dous capitães muyto
poderofoSj hum chamado Itimiticão, e outro Cide Mora-
bareque, que então eftauão aufentes , cada hum com muy-
ta gente de guerra comfigo, que chegarão todos quafi a

hum meímo tempo , onde tomando verdadeyra informa-

ção do que era paíTado , e vendo que eftauão fem Rey ^

como cada hum delles era muyto poderofo , fe concer-

tarão antre Çy , e tomando todos três poíTe dos paços
repartirão igualmente os tiíouros reais , e o Madre ma-
luco aleuantou hum arco com hum coldre de frechas fo-

bre o mais alto do trono real , e lhe fizerão todos vene-

ração como a Key, até íe mandar trazer hum moço , que
elIe dizia que era filho do Rey morto , e fe criaua em
huma aldeya em muyto íegredo

,
porque a mãy em fe

fentindo prenhe , temendo que el Rey a mata0e como fa-

zia a todas , íe foubera encubrir de maneira, que nem íé

lhe fentio a emprenhidão, nem o parto, e teue modo cora

que fe deu a criar o mininoefcondidamente ; e dizia Ma-
dre maluco que fó elle fabia efte fegredo , e outros afir-

inauão que era inuenção fua fingir fer aquelle minino fi-

lho dei Rey ,
para elle com aquelle pretexto ficar gouer-

nando , e íendo íenhor abíoluto de todo o reyno : ou foí-

fe aíTy, ou não, elle mandou trazer o moço
,
que feria de

lete ou oito annos , e fe chamaua Hame dexa , que foy

auido por fiiho d' el Rey , e adentado na cadeyra real , e

aly venerado como Rey por todos os capitães , ficando

cm poder do Madre maluco para o criar como feu ayoj

por
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por fer a principal peíToa do reyno , e gouernador nelle ;

como o moço era de taõ pouca idade, o Madre maluco

gouernaua e mandaua tudo abfolutamente , fem auer t]uem

lhe foíTe ha mão
,

polia grande pofie que linha : chegan-

do eftas nouas a todas as prouincias daquelle reyno ,
que

«raô muytasj e muyto grandes, logo os gouernadores

delias fe leuantarao cada hum com a que tinha a feu car-

go , entendendo que Madre maluco trataua de tiranizar o

reyno. Hum deftes leuantados foy Abixcan abexim com
-as terras de Dio , des da íerra de Una até a de Juneger ,

c^ue fe apofentou na villa de Nouanager , duas legoas de

Diu, da qual cidade também lançou míío > e meteo nell^

hum capitão abexim chamado Cide Elal , e mandou pidir

a Dom Diogo d'almeida capitão daquella fortaleza ,
quç

confentiíTe que íe guardaíle antr'ambos o contrato da?

•pazes, que fizera com aquella cidade dom Garcia de no-

Tonha , e deípois confirmara dom Efteuao da gama
,
que

era correr a alfandega ametade para el Rey de Portugal,

€ ametade para elle , em que teriao ambos feus officiais ;

o que dom Diogo lhe concedeo. O Cide Elal entrandç

Tia cidade de Diu pôs logo ofiiciais na alfandega , e re-

Jiouou a fortaleza velha que cltaua fobre hum teío fora da

cidade
,
que foy a antiga de Meliquiaz , e fe meleo nella

com trezentos homens de guarnição, ecomo eíles mouros,
aletn da íua natural foberba e ódio que tem aos noífos ,

entenderão no feu capitão ferlhe também pouco affeiçoa-

do , tomarão daquy atreuimento para fazerem afrontas c

auexaçoes grandes aos foldados Portuguefes^ quehião lu
cidade proueríe do que auiao miíler , o que elles fofriao

por lho ter aíTy muyto encomendado o capitão ; porem
chegarão os mouros a fer tão demaíiados

,
que dom Dio-

go le mandou queixar a Cide Elal , e pidirlhe que pro-

ueíTe naquiilo de maneyra que fe não viefiem os noíTos a

defcompor cos mouros
,
que o que até então lhe tinhão

íofrido fora por lho elle aííy ter mandado, dcfejando

conferuar com elle amizade e boa vizinhança , e íc fe elle

deícuidafle em prouer naquiilo, o faria elle com dar licen-

Jii2 Sa



43 <^ Qiiarta Parte da Chronlca

ca nos feiís para fe fatisfazerem dos agraiios que lhe fi-

zeílemi a que o abexim refpondeo com palauras de muytos
comprimentos , mas não que deixaíTem os feus de conti-

nuar CO que antes hznio , e ainda por termos mais eícan-

dalofos : dom Diogo entendendo das nouas queixas que os

foldados lhe faziao
,
que todo o mais fofrimento redunda-

ria em deícredito feu , e pior tratamento dos noflos , ajun-

tou os Portuguefes que auia na fortaleza
,
que feriao per-

to de quinhentos , e deixando alguns em guarda delia co

alcaide mór , deu huma madrugada na cidade , centran-

do polias cafas dos mouros , que erao bem conhecidas

(porque nos naturais não quis que fe tocaífe ) matarão
todos quantos acharão íem perdoarem a ninhum , e lhe

deílruirão as caías , e roubarão as fazendas com tanta deí-

umanidade ,
quanta então infinaua o ódio e defejo de vin-

gança ; com que auendofie dom Diogo por íatisfeito , íe

recoUieo muytoa feu faluo , fem o capitão abexim oufar

de bolir comíígo , antes mandou pidir a dom Diogo que
lhe perdoaíTe. o que era feiro , e tornaíTem a continuar

com a amizade paííada , com que os mouros ficarão tão

amedrontados , que daly por diante onde vião qualquer
Português fe defuiauao , e lhe faziao caminho largo. Pou-
cos dias deípois diílo chegou aly dom Joríe de meneies

com as prouifoens doviíoRey, para lhe entregar dom
Diogo aquella fortaleza, o que elle fez logo , e fe embar-
cou no mefmo nauio em que fora dom Jorfe , e com bom
tempo chegou em fós oiro dias a Cochim, onde achou ain-

da o viío Rey fobre o Chembe.

CA-
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c A P I T U L O cv.

o vi/o Rey f/jz pazes co Rey do Chembe , e as condiçõt\^ deU
las. Anão faÕ Bento je perde na cojla da Cãjraria. O
ví/ò Rey manda Jeufilho dom Fernando com htima boa

armada ao efireyto de Meca. DaJJe fentença nosfeitos de

Bernardim dejoiíja, e dom Aluaro de tatâe, Aprepara-

cão c^ue o xifo Reyjaz para dar menagem a certos ca^

pitães prouidos em fortalezas ,- manda gente de [ocorro

a Dio , e a Ormuz. Dom Fernando comete ajortaleza de

Dofar , e o que lhefucede ^ efe recolhe para Ormuz,

G Ornes da filua ,
que o vifo Rey deixara para fazer

guerra a aquella ilha, andou por entre todas fazen-

dollia tâo cruel, e com tanto dano, afly nas fazendas, como
na gente

, que pôs aquelle Rey em neceílidade de pidir

pazes , íobre o que mandou embaixadores ao viío Rey
,

que lhas concecieo com eílas condições. Que aquelle

Rey deixaria correr liuremente por Teus rios pimenta
para as náos , e tornariáo a ficar em fe^i vigor as per-

filhações
, que tinha feitas com el Rey de Cochini. Que

o viío Rey lhe largaria as ilhas alagadas que tinha

tomadas , e daria liberdade a todos os que na guerra

forão catiuos. AíTentadas as pazes nefia forma mandou
o vifo Rey recolher Gomez da filua , e largou a gen»

te que eílaua catiua , e deu ordem o João da foníeca ,

capitão daquella cidade, para ir meter aquelle Rey de pof-

fe das ilhas que lhe tinha tomadas , o que elle defpois no
inuerno mandou fazer por feu filho António de fiquey-

ra ; e por ferja então no fim do verão fe pafibu o vifo

Rey para Goa, ficando eíle Rey da Pimenta correndo com
as pazes com as cautellas e inuençoes cuílumadas daquel-
Jes Reis gentios. As náos do reyno partirão até quinze
dejaneyro dcfi:e anno de mil e quinhentos fíncoenra e

quatro, e na náo capitaina fe embarcou com Fernão dal-

uarez cabral dom António de noronha , filho do vifo

Rey dom Garcia de noronha , que acabara de leruir a ca-

pi-
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pitania de Ormuz , a qual náo fe foy perder na coíla da
cafraria , antes da agoada de íaõ Brás , de que íe faluou

a gente em jangadas , fó a em que hião Fernão daluarez c

dom António le emborcou antes de chegar a terra, em
que íe atogaraô ambos com alguma gente da íua obriga-

ção ; os outros chegando a terra feitos todos num corpo

le puferão ao caminho , de que alguns chegarão a Mo-
çambique, O viío Rey logo em chegando a Goa fez orde-

nar huma armada
,
para íeu filho dom Fernando ir ao

eílreyto de Meca eíperar as galés, íe em Agoílo faiííem de

Baçorá , e le ir inuernar a Ormuz / a que deu tanta preíTa,

que em fim de Feuereyro a teue pofta no mar com mil e

duzentos homens pagos para irem nella : era efta armada
de íeis galeões , féis carauellas, e perto de trinta fuílas

ou mais ; dos galeões erão capitães o mefmo dom Fer-

nando filho do vifo Rey , Gornez da filua , Gonçallo fal-

cão , dom Aluaro goncaluez de taide , dom Aluaro á^
filueyra , e Baltefar gomez feitor da armada , que no feu

galeão leuaua muytas moniçoes , mantimentos , c outras

coufas neceííarias ; os capiíaes das carauellas crão Nuno
aluarez de craflo , António de valladares , dom Manoel
mazcarenhas , Jorfe de moura, dom Jerónimo de caftel

branco , e dom Fernando de monroy fidalgo caftelhano ;

e os capitães das fuílas erão dom Duarte de vaíconcellos ,

}oríe pereyra Coutinho, Franciíco de íouía , Damião de

fouía , Ruy de crafto , António lopez de carualho , João
de mello da cunha

, João pereyra , Diogo de mendoça de

'vafconccllos , Jane mendez do rio, João teixeira pinto ,

Simão da coíla , Simão de íoufa , Aluaro de craílo , Anto^

nio dalmeyda , ínofre do foueral , Gonçallo guedez , Ba-

íliíío de macedo , António de efpinola, Manoel de fi-

queyra , João vieyra , Belchior pirez , Pedraluarez de Ca-

nanor , Eitor nanez , Cofmo aluarez , Franciíco íanchez ,

Gafpar da barca , e outros. Poíla a armada na barra , a foy

o vifo Rey fazer ha vella, lançando muytas benções a feu

filho, e a todos os que hião com elle , e deípois deíer

partida comejou a entender co defpacho das coufas que
auião
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auião de ir para fora , e mandou aos defembargadores da
rolação

,
que corrcíTem com muyta prella cos feitos con-

tra Bernardim de Ibuía , e dom Aluaro de taide capitíio

de Malaca polias culpas que tinha de ambos , e defpois

de correrem todos feus termos , foy pronunciado na rola-

ção Bernardim de fouía por liure e fem culpa , e íe lhe

tornaíTe toda fua fazenda , e foííe entrar na fua fortaleza,

por quanto as couías de que o acufauao fizera por man-
dado do gouernador dom João de caftro , de que ja na
rolação de Goa fora dada outra fentença em íeu fíiuor na
roefma forma , como atrás fica dito largamente : porem
no feito de dom Aluaro de taide , polias culpas que lhe

acharão , derão fentença
,
que vieíle prefo a eíle reyno ,

e que folTe hum defembargador tirallo da fortaleza de
Malaca , e entregalla a dom António de noronha , filho

do viío Rey dom Garcia
,
que era prouido neila ; e para

fe dar execução a eílas coufas ambas ordenou o vifo Rey
que foíTe a Malaca o licenceado António rodriguez de
Gamboa , de quem tinha muyta confiança, e neíle me/mo
tempo defpachou Jorfe de mendoça para ir entrar na ca-

pitania de Chaul , e dom Diogo de noronha na de Dio ,

e Anrique de macedo na de Cananor , e dom Duarte deça
na de Maluco

,
por fer vindo recado da morte de Fran-

ciíco lopez de íoufa : e porque o viío Rey quis que to-
dos eftes capitães deíTem juntos íuas menagens num dia,

que finalou para iíTo , íe preparou para elle com grande
folenidade , aíTy de armar a fala grande com eílrado e
doríel , como com mandar recado a todos os fidalgos e
capitães , e a todos os officiais da fazenda e da juííiça

,

que fe achaííem com elle preícntes aquelle dia o milhor
vertidos que pudeíTem ; o que todos fízerão , e os que
auião de dar as menagens de ventagem dos outros , tiran-

do Bernardim de íouía
,
que não mudou trajo ordinário ,

de que o viío Rey íe moíirou algum tanto pefado
,
quiçá

parecendolhe que fazia pouco cafo daquelíe auto , e
tomou com tudo as menagens com muytas cirimonias e
autoridade. E porque as couías d€ Dio eítauao neceíTita-

das
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das de focorrõ
,

polI:ís alterações que ouue naquella ci-

dade , ordenou o viío Rey mandarlhe trezentos homens ,

a que deu por capitães para lhe darem mela dom João
d' almeida íiiho do contador mór

, João lopez leitão,

Triílâo vaz da veiga , Filipe carneyro , e Fernão de ca-

ftanhoío , e afora elles fidalgos forão outros para inuer-

parem naquella fortaleza por amor de dom Diogo de no-

ronha , c polia guerra que fe efperaua nella , e o vifo Rey
eícreueo a dom Diogo

, que trabalhaíTe por tomar aos

mouros a fortaleza em que íe rccolhião , e lançallos fora

da ilha. Para Ormuz ordenou o viío Rey outros quinhen-

tos homens , a que mandou fazer pagam.ento
,
que repar-

lio por coatro ou cinco nauios de alto bordo de merca-

dores, que auião de ir em companha de Bernardim de lou-

la j a quem deu para fua embarcação hum fermoío galeão,

de que era capitão Ruy de craílo , em que hião embar-

cados trezentos homens , e lhe deu mais dous nauios de

remo com regimento
,
que chegando a Ormuz entregaíTe

a.gente a doai Fernando feu filho, e o galeão a dom An-
tão de noronha para íe vir nelie para a índia

i
e eftes ca-

pitães todos fe partirão de Goa por todo o mes deMar-
CO. A armada de dom Fernando de menefes filho do Vifo

Rey ,
que pouco antes p.írtira de Goa, chegando ao monte

Fclix fe deixou, aly andar efperando náos do Achem e

de Cambaya com grandes vigias , e mandou algumas fu-

ílas lige.yras , qu^ foliem ate as portas do eílreyto a tomar

fala das galés j ellas fuílas tomarão algurais ga^luas de

mercadores , de qi^em fouberao
,
que no porto de Mecáo

pão auia mais que três ou coatro galeotas , de que era c^-

])itão o Gafar , com quem pelejara Luis figueyra , o qual

recado trouxerao ao capitão mór ; mas como iílo era ja

entrada d' Abiil , em que lhe era neceílario recolhcrfe a

Ormuz , fe fez ha velia para lá , e foy correndo a coíla

da Arábia até chegar ha fortaleza de Dorar , onde furgio

com toda a armada, porque leujua por regimento de leu

pay, que lançafíe d' ella os Fartaquins ,
que íe tornarão a

meter dentro : ao outro dia íe paliou ioda a gente aos na-

uios
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bios de remo , e aos bateis dos galeões , e has carauellas •,

e cometendo a terra começarão os noílbs a dclembarcar

com trabalho, por quebrarem aly os mares com muytvi

fúria. Da fortaleza lairão perto de trezentos Fartaquins

em cauallos Arábios , e em eamellos que para iflo trazem

adeílrados , e começarão a trauar cos primeiros dos noí-

los que lairão em terra , metendoíle antre elles , como
gente que não temia a morte , ou a não conhecia , com
tanto Ímpeto que daquelle encontro derrubarão mortos

e feridos dez ou doze dos noíTos , em que entrarão João

velho capitão de hum nauio , Lopo gonçaluez maracote ,

e Tomé íigueyra caualeyros muyto honrados : os noffos

que hião defembarcando deuagar por caufa do grande

marulho , vendo íeus companheyros em terra pelejando

cos inimigos, mouidos de hum furor honrado
,
que não

pôde fofrer tamanha dilação, íe lançarão muytos ao mar,

e fe forão achar com elles , e com a arcabuzaria tratarão

os inimigos de maneyra matando e ferindo muitos del-

Jes ( que logo forao recolhidos por feus companheiros )

que fe recolherão com muyta prcíTa para a fortaleza , e

ÍQ puíerão em ordem de fe defenderem neila. Dom Fer-

nando deíembarcou em terra com toda a gente , e tomou
confelho cos capitães íobre o que íe faria , e affentando

todos que fe não cometefie a fortaleza ,
pois 'e não podia

defembarcar artilharia para a baterem, fe forão embarcar
adiante daquelle porto hum tiro de bombarda, onde o

mar fazia mais remanfo para chegarem as embarcações a

terra , e recolhidos nellas íe forfio correndo a coíla da

Arábia , Cúria , Muria , Matranca , Macieyra , e os pa-

Ihcyros até dobrarem o cabo de RoíTâlgate , e daly fe l:o-

rão a Mazcate , onde entrou a armada groíTa que dom
Fernando entregou a Manoel de vafconcelíos fidalgo ve-

lho antigo na Índia , e bem conhecido nella por luas

obras, que o viío Rey mandara embarcar com íeu filho

para íer íeu confelheyro , e ficar aly inuernando com
aquella armada ,

porque a dom Fernando era neceí^ario

paliar a Ormuz ; e íabendo aly que Bernardim de íoufa

Fan. If^> Kkk não
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não era psflado adiante , deípidio cinco nauios de Temo a
efperallo ao cabo de RolTalgatc , e para recolherem os na-
uios de njercadores , onde Bernardim de íoufa foy logo
ter com elles , e por lhe íer o vento ponteyro fe paííou
para elles , e fe foy a Mazcate , onde foy muyro bem re-

cebido de dom Fernando , e dahy a poucos dias chega-
rão também as náos da fua companhia, com que partirão

ambos para Ormuz , onde forão muyto feílejados de domi
Antaó de noronha , cjue entregou logo a fortaleza a Ber-
nardim de íoufa , e lançou mao pollo feu galeão , em que
íe auia de ir para a Índia , c o mandou inucrnar cos om^í

tros a Mazcate.

CAPITULO CVI.

Dom Diogo de noronha capitão de Dio comete a fortaleza ,

erã que eftá Cide Tilai ^ para a derrubar^ a qual jelhe def^

feja j começando a derruba-la he /ocorrida do Abifcan ;

dom Diogo manda contra elle Ferjiao de cajlanhojo com
alguns foldados , e o que lhe Jucede ; elle o vay bufcar

con toda a gente , e Je retira para a cidade ^ e o quefa&
depois de recolhido nelliu

DOm Diogo de noronha, que partira de Goa para ca-

pitão de Dio , chegou cm Abril a aquella fortaleza ,

c tomando poíTe delia da mão de dom Jorfe de meneies
baroche

, que fe embarcou logo para outra cofta , fe in-

formou particularmente do eílado em que eftauao as cou-
fas daquella ilha , e foube que o Cide Elal abexim não
deixaua de uíar da fua natural foberba , porque nao tra-

taua de ir ha mão aos íeus, que efquecidos do caíligo, que
]hes dera dom Diogo d' almeida , não deixauao de afober-

bar os officiais Portuguefes que reíidião n' alfandega , e

atraueíTaremíe cos noHbs que hião ha cidade, tratando os

com defprezos e afrontas
,
que elles fofrião por lho man-

dar o feu capitão > pollo que detriminando tirar daly

aquelle máo vifmho , e derrubarlhe a lua fortaleza , como
leua-
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naua por ordem do vlfo Rey , deu recado aos capitaefi que

fizerão preítes os feus íoldados , e íe prouerão de efcadas

para cometerem a fortaleza a efcaila vifta , e huma tarde

a oras de veípera íe fahio da fortaleza com féis centos ho-

mens repartidos por fuás bandeyras , e ao fom de muy-
tos tambores e pífaros atrauefíou a cidade

,
que com me-

do fe lhe deípejou de todo. O Cide Elal em tendo rebate

da ida do capitáo íe recolheo na fortaleza com toda a

gente que pôde, com detriminaçao de íe defender. Che-

gando os noífos a ella Ihearuoraraô muitas eícadas com
grandes gritas, por onde começarão a fubir, e dos primei-

ros foraõ Filipe carneyro , a que deraõ huma efping.irda-

da por huma perna, de que ficou fempre manquejando , e

Alexandre de íoufa, a que atraueíTarao huma mau com hu-

ma frecha , e outros muytos ; mas vendo o capitão que

por meyo das efcadas íe naó podia entrar a fortaleza ,

mandou trazer mujta lenha para queymar as portas , e

em lhe pondo o fogo mandou dizer aos de cima por hum
judeu que rinha comligo , chamado Cogc AbrahaÔ, que íe

fe lhe quifeílem entregar a todos daria as vidas , c que o

meímo recado queria mandar ao feu capitão , fe elles lhe

deíTem por onde; a que de cima lhe reíponderaô
,
que man-

daíle o recado , e para iílb lhe Jançaraó huma efcada de

corda, por onde fubio o judeu por mandado de dom Dio^

go , a que deu hum anel do feu íinete para credito do que

diííeíle. Poílo o judeu em cima diiTe ao capitão 5
que dom

Diogo de noronha capitão dos Portugucfes lhe mandaua
dizer, que fe lhe quifeííe entregar aqueJla fortaleza, deixa-

ria íair todos os que eílauao nella , íaluas as vidas , e que

para certeza de fua verdade lhe mandaua aquelle anel das

íuas armas. O Abexim com parecer dos íeus aceitou o
partido, csm fendo menha le íairao todos da fortaleza íem

leuarem mais que íuas peííoas íem armas , e fe foraó reco-

lhendo liuremente para fe paílarcm ha outra banda. Dom
Diogo deípois de íer a fortaleza de todo efcalada pollos

foldados , a mandou derrubar por muita gente que ja para

iífo leuâua, e eílando ocupado neíla obra ihe deraô reba-

Kkk 2 u
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te que pollo paíTo do calado paíTauaõ muytos mouros para
a outra banda , e que era aly chegado Abifcan com coatro

mil homens a íocorro da fortaleza ;dom Diogo defpidio

Jogo Fernão de caílanhofo comcento e vinte homens, que
partio com muyta preíla fem efperar por toda a gente que
fluia de ir conielle, e encontrando no campo com mais
de trez&ntos de cauallo lhe foy forçado retirar-íe, em
que os léus fe deíordenaraõ de raaneyra, que fe achou com
íós dczaííete

,
que fempre o acompanharão, cos quais

,
por

íe ver muyro aperrado dos inimigos , íe recolheo paVa

hum tefo que era todo de Jiuma lagea , onde os cauullos

nao podiaõ chegar , e fazendoíTe nelle fortes fe defendiad

valeroíamente com a efpingardas. Os mouros vendo que
aly fe naó podiaô aproueitar dos cauallos , poftos a pé
cercarão os noífos, e os cometerão com muyto in:ipeto, de
que os dezaílete companheiros pondo as coílas huns nos

outros fe defendiac com tamanho esforço, que pôs eípanto

nos mefmos inimigos , de que tinhaõ derrubados muytos
,

mas como o numero antre elles era tao defigual, forao dos
noíTos mortos quinze com as frechas

,
por que nunca le

atreueraó aos cometer de mais perto , c os dous efcapa*

raò
,
porque tiuerao tempo de íe recolher ahuma vaíTa

onde fe efconderaô ; aos mortos abrirão os mouros os

peitos, e lhe tirarão os corações, que inda eílauao quen-
tes , e os leuaraó de preíente ao Abiícan. Dom Diogo ten-

do rebate que os da companhia de Fernão de callanhofo

vinliaó fugindo, aceío em cólera tomou o guião a par de

íy 5 e abalou para o campo com todo o corpo da gente

;

Luís Cabral
,
que era feitor deOio, homem muyto hon-

rado e de grande animo , vendoo ir daquella maneyra , e

tendo informação que o campo eftaua cheyo de mouros
,

fe liou com elle, e lhe difíe, que lhe requeria da parte d' el

Rey , que naó paíTafTe daly ,
por que a fortaleza d'el Rey

íicaua íó , e poderiao os inimigos ir por outra parte e to-

maremna , e inda que ifto nao tentaííem lhe poderia acon-

tecer hum deíaftre, com que tudo íe perdeíTe; porem dom
Diogo como Ília cego da cólera defauindoíTe delle foy car

ini'5
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mlnbando para o campo, e derpidio Coge Abrahad cm
]uini bom cauallo para ver onde os inimigos eílauaó, eo
que faziaô ; o judeu chegando ao lugar , onde Fcrnaõ de.

caílcinhofo eílaua irorto
,
paíTou a diante , e deícobrio os

inimigos
,
que nao fcriaò mais que os que pelejarão cos

nolios
,
que cílnuaó parados eíper^ndo polia mais gente

que hia paliando , e voltando para dom Diogo llie diíTe ,

que diante tinha os inimigos , e por feu mandado o foi

guiando para onde elíes eftauao , mas como era prudente

e muyto atentado , o foy deíuiando do lugar onde os nof-

fos jaziaô mortos , de que elle nao tinha ainda nouas , e

diíTimuladamente lhe diíTe o judeu ha orelha o que vira , a

que elle mandou que fe calafie
,
porque nao eníraíTe nos

íeus alguma deíordem , e chegando ha viíla dos inimigos

que o judeu vira, mandou alguns capitães que os toí-

feni cometer , mas os mouros nao oufando de os eíperar

fe forao recolhendo para o paíTb, indolhe os noíTos ícmpre

nas coftas , tratando-os de maneyra que os fízeraÕ lançar

ha agoa, e pafiar-íe da outra banda. Abiícan-, vendo ir os

íeus desbaratados , man.dou tirar aos noílos com algumas

peças de artilharia que trazia encarretadas , c como o cam-
po era todo defcuberto , receando dom Diogo que lhe

mataflem alguma gente , fe começou a ir retirando , e paf-

fando por onde eftauao mortos os noíTos , os mandou re-

colher para a fortaleza , e darlhe honradas fepulruras , e

nao íe apartou da fortaleza dos inimigos até que foy de

todo poíla por terra , e então fe recolheo para a cidade , e

mandou fechar as portas , e pollo muro ( que a cerca de

iiiar a mar )reparíio trezentos homens , e pôs polias gua-

ritas algumas peças de artilharia miúda , tendo por certo

que Abiícan cometeria a cidade , como fez logo ao oiirra

dia , mas achou nos noííos tal defeníaõ , que fe recolheo^

com perda de muyta gente. Logo após ifto mandou dom
Diogo por Coge Abrahaô , acompanhado de hum Diogo
Fernandes Caftelhano , dizer a Madre maluco regedor do*

rcyno
, que Abiícan íe leuantara com aquellas terra.' , e-

que por lhe pa.recer que. fazia íeruiço a ei Rey de C.am-

ba^-a.



44^ Q-iarta Parte da Chroníca

bnya , o caftigara como rredro a íeu Rey , e lhe derruliara

aforLaieza, e tomara a cidade de Dio com toda a alfan-

dega , mas que tudaera d' el Rey de Cambaya, e o entre-

l^aria aquém elle mandaíTe. Eíie recado eftimou muyto
Madre maluco, e mandou dar muytos agardecimentos a

dom Diogo poUo que fizera , e por huma carta lhe man-
dou dizer que mandaria a Abifcan que refidilTe na cidade

<áe Nouananger como el Rey llie mandaua , e nao en-

tendeíle mais cos Portuguefes , e lhe deixaíle arrecadar

ametade da alfandega
, que eIRey lhe daua conforme aos

conrratos das pazes , e d« ifto tudo mandou hum copioio

íormao ao Abifcan; da qual repoíia dom Diogo ficou

muyto contente , e o Abifcan o mandou logo viíitar, e tra-

tar com elle de pazes
, por lho mandar afly Madre malu-

co , e íe concertarão que correíTe a alfandega no modo
que antes corria, e que naô foííe recebedor delia Cide
Ela! , pois fora a cauía de tudo o que então paíTara , e o
Abifcan o mandou tirar logo, e no feu lugar proueo ou-

tro Abexim chamado CideMerjão, com qu« as coufas

começarão a correr pacificamente*

CAPITULO CVII.

O grão turco manda Alechebuly a leuar de Baçord quinze

galéz a Suez ,- dom Fernaiids de menejcs , e Bernardim de

Joufa as ina?idão efpiar cada hum por fua zia ; dom Fer-

'ttãfido as vay bufcar com a fua armada , e auendo vijla.

delias fe recolhe a Mazeate ; dahy as torna a bufcar y
pe-

leja com ellas , e o que fucede. Na bahia de Mazcate
aperece hum m<jnjirQ marinho*

REcolhido Moradobec em Baçorá com as galés de que

era capitão, fugindo a dom Diogo de noronha , def-

pois daquella cfpantoía batalha que teue com Gonçallo

pereyra marramaque , logo o grão turco teue por terra

rouas daquelle íuceífo, de que ficou muyto fentido , e com
grande deíejo de fc latisfazer daquella magoa, Andaua en-



dei Rey Dom João o III. 447
tão na fua corte hum corhyro chamado Alechebuly , que
fora tifoureyo no cayro , homem muyto rico e valido an-

tre os baxás: cfte delejofo de fazer ao turco aquelle feruiço,

em que lhe fentia tanto goílo , fe offereceo aos mefmos
baxás para ir paílar aquelJas quinze galés a Suez , como o
turco mandara a Moradobec , ajuntando que naò fora bem
atentado encarregar hura negocio de tanta importância a

hum homem, que entregara a fortaleza de Catifa aos Por-

luguefes fem efperar golpe de efpada. Os baxás como
eraõ ícus amigos negocearao co turco que lhe aceitaííe a

offerta , e elle íe partio logo para Baçorá , e tomando pof-

fe da armada a começou a por em ordem para fair com
ella na entrada do mes de Agofto. Dom Fernando de me-
rcfes filho do vifo Rey

,
que enraó eílaua em Ormuz coni

huma groíTa armada , em entrando o mes de Julho deípi-

dio três nauios ligeiros , de que erao capitães Gomez de íi-

queira , Luis d' aguiar , e Baftiaõ de macedo , com ordem
que fe foíTem pôr na boca do eftreito de Baçorá a efprar

as galés , e das nouas que achaíTem [he trouxeíTe hum del-

les auiío , e os outros dous ficaíícm fempre em vigia até as

galés íairem. Chegados eíles capitães ha paragem que lhes

era mandado, fouberao por algumas terradas que toma-
rão

,
que era chegado Alechebuly, e que íicaua com as

gales no mar preparandoííe para íair fora, co qual auifo

partio logo Gomez de fíqueira. Bernardim de íouía capi-

tão da-foitaleza teue também maneyra por fua parte, com
que mandou alguns eípias em trajos de pefcadores , que
hlaô em tarranquís pcícar dentro no eílreyto , e leuauaÓ
o peixe a vender has galés dos turcos , e notauaõ bem tu-

do o que auia nellas , fem auer quem fe receaf"e dellcs , de
quem Bernardim de foufa tinha auiío muytas vezes. O
Alechebuly fahio com as galés fora do eílreyto íendo al-

guns dias pagados de Agollo , de que auendo viíla os nof»

fos nauios, que lá andauaò, trouxeraõ logo as nouas a dom
Fernando

,
que no meímo dia fe embarcou nos nauios de

remo que tinha preíles, e íe partio para Mazcate onde ti-

nha a outra armada , e em íua companhia foy dom Anta6
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de noronha em huma galeora com corenta íoldados , e al-

guns fidalgos, e chegando a aquelle porto íe embarcou nos

galeões, e cora toda a armada tornou a voltar em bulca das

galés* Bernardim de fauía , tanto que dom Fernando fe

partio , armou hum galeão que aly eílaua de hum Gomez
farinha , e três ou quatro náos de mercadores , em que
meteo artilharia, moniçoes, e gente , e íe embarcou no ga-

leão , com tenção de em paliando as galés fe ir pôr na bo-

ca do eílreyto de Baçorá
,
porque íe vieíTeín fugindo da

noíTa armada lhe tixieíle tomadas ^s portas por onde íe

auiao de recolher para naô eícapar ninhuma , e diílo man-
dou recado a dom Fernando, auiíandoo que fe as gales \hc

fugiííem para dentro as feguiíFe até Baçorá, onde elle eíla-

ria , com que íe perderiaõ todas , dilcurfo dino de hum
taõ grande capitão como elle era. Dom Fernando tanto

que íahio de Mazcate foy correndo a cofta da Arábia para

dentro , e mandou diante alguns catures íigeyros a efpi-

ar as galés
,
que em chegando ao cabo de Mocandâo ou-

ueraõ viíla delias , que eraô quinze , e vinhao todas etn

huma ala , de que os catures foraô com muyta prella dar

rebate a dom Fernando ; o qual aparelhando os galeões ,

e dando ordem no modo de cometer as galés
,

poilo di-

ante encontrou com ellas , e mandou as fuílas e carauellas ,

por ferem nauios mais ligeiros
,
que as foifem cometer,

o que os Jioílos íizersõ com. muyta preíTa e animo , e Te

íitcou anrre elles huma aceía batalha de bombardadas. O
Alcclicbuly cm vendo a noíTa armada fe deixou ir ha

vella arribando para terra , defparando fempre muyta ar-

tilharia. Dom Antão de noronha
,
que ja então hia no íeu

galeão , íe paílou a huma galeota com muytos íidalgos e

foldados para fe ir meter co capitão mór^ por lho ter aíly

elcrito ovifoRey, e que feu filho ninhuma coufa fizcfie

íem feu parecer ; nefte tempo hia o vento refreícando , e

as galés arribando para a terra , e o galeão de Gomez da

filua lhe ficaua muyto perto has bombardadas com ellas,

e como dom Antão fabia que aquelle galeão hia mal pro-

ilido 4e g-eníe, porcjue cgm a preíía da embarcação lhe

áca-
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íícnrh a mayor parte delia em Ormuz , receandollie algum
defailre, por cílar aigiim tanro deíuiado da outra armada ,

pidio aos fidalgos que com tile hiao ,
que íe qulíeflem ir

merer naquelle galeão , em que fariaõ niuyto feruiço a fua

Alteza , c por confentiniínto de todos íe chegou a clle
,

arrifcado a fer cometido das galés todas, e deitandolhe

dentro perto de trinta homens voltou para o galeão do ca-

pitão mòr , e fe nieteo nelle. As galés arribando fempre

para a terra , íe recolherão na cnícada de cima, onde os

galeões nao podiao chegar. Dom Fernando, vendo que as

galés íe hiao coíendo com a terra, tomou coníelho fobue

o que faria , em que ouue tanta variedade de pareceres que

na5 acabauao de fe detriminar , a que acudindo hum dos

pilotos que hiao naquella armada , velho e bem experi-

mentado , llics difíe
,
que os ventos eraõ polia proa , com

que os galeões naquelle bordo por ninhum calo poderiao

furdir au.ante, nem tomar Mazcate, que elle era de parecer

que fe fizeflem na vaha. da coíla da Perfia , e que delia na

outra volta poderiao tomar Mazcate, porque elle ja noutra

viagem por outra ocaílaõ como aquella , e naquella melma
mouçaõ , ícguira a meíma derrota , e que polia outra colla

achara os ventos íauoraucis , com que fora correndo ha

.iua vontade , e que atraueííando do cabo de Jaíques fora

tom.ar Mazcate muyto folgadamente ; e aprciíando todos

aqucllc parecer, e feguindo aquella derrota, fcrao ter a

Mazcate, deixando com tudo o capitão mor os nauios

.mais ligeiros para efpiarem as galés j e deípois que furgio

^naquelle porto deípedio mais nauios ligeiros, que foíleni

.ajudar a «ípiar as galés. Neíles dias que a armada aquy fe

deieue proucndoOe de algumas coufas neceílarias , entrou

hum dia polia bahia,era que ella eíl.iua fu^rta, hum monílio
marinho muito mayor que huma balça, e de fciçaõ cílranha

.e nunca vifta ; chegando ao galeão do capitão móx o ro-

;deou muyto deuagar, de que tendo nouas os moury^s da
terra , íe embarcarão alguns pefcadores em hum grande

rarranquim , e de betas g,roiTas amarradas humas nas ou-

tras íizcrao hum grande laco , era que puferao fuás lícas ,

. Fart. ir. " LU ' que
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<]uc o monílro logo foy dertiandar, e ficou preícnt) hçòl
o que íentindo os mouros lhe foráo largando as betas ro-

'das
,
porque osnaó ineteííe no fundo , e os hia leuaí>do

polia barra fora
,
porque como era de muyto grandes for-

ças j foy dando nniytas pancadas de huma parte para a
•Outra j tirando íempre pollo tarranquim , no que fc gaftou
"tanto tempo que o monílro parou de caníado , e os mou-
ros entaõ remando para dentro o leuarao após fy até a
enleada de Mocalachina , e amarrando os cabos em ter-

ra , fc ajuntou muyta gente que alaraô o monílro por
elles , e o puferaó ha borda da agoa , onde o desfize-

rao pollo naõ poderem tirar a terra. As fuftas que crao
idas a eípiar as galés trouxerao aquy recado ao capitão
niór

, que as deixauaô aos illieos de Soar, doze legoas de
jVIazcate , com que mandando embandeyrar toda a arma-
da deu á vella em bufca delias , e aos vinte e cinco dias de
Agofto has noue oras do dia ouue vifta d^ellas, que vinhão
todas a fio remando Sa terra , com vento polia proa , efe
vierão a encontrar com a noíla armada aos ilheos , que
eílão duas legoas de Mazcate , na mais limpa efermo-
fa praya que ha em toda a cofta da Arábia. O capitão mór
foy demandar as galés cos nauios de remo diante , e as ca-

rauellas logo após elles, e os galeões eftendidos pollo mar,
'que como todos hiao embandeirados dauao de íy huma
fermofa moílra. O Aiechcbuly vendo que tinha tomada a

terra, e que voltar atrás ja não era poífmel , fez forçar o
remo quanto a chuíma pôde para paííar cofido com a ter-

ra polias proas dos noíTos nauios , e vingar huma ponta

^que a!y fahia ao mar. Dom Fernando chegou co feu ga-

']eão até dar em oito braças
,
que mandou lançar ferro , e

as carauellas forao arribando aterra íobre as galés. O
Alechebuy

,
que hia diante , vingou a ponta com as noue

mais ligeiras antes que as noíTas chegaíTem , e as féis que
'ficarão atrás não pudcrão paííar. As carauellas comoerão
nauios mais pequenos , e demandauão menos agoa que os
galeões, fe forao metendo bem ha terra; dom Jerónimo de
taíleibranco , que hia na fua prepaíTando polJo galeão do

eapir
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pitão mor, foy conhecido de dom António de caílelbranco

leu irmão mais velho, que hia no niefmo galeão
,
que ven-

doo ir diante de todos lhe bradou do chapiteo , ah rapaz

(r porque era ainda muyto mancebo ) varame com efla ca-

cavella, o que eile cumprio muyco inteiramente, porque

metendo de 16 quanto pôde chegou aterra polia proa das

gales, em tempo que do galeão do capitão mòr acertou hu-

ína peça de artilharia numa galé que hia diante , com que

ficou atraucílada , e as outras foraò encalhar em terra;

dom Jerónimo então íc alraueíTou antre as galés pondo a

carauella em íeco em m,eyo de duas d'ellas, e cotn

quinze ou vinte íoldados fe lançou em huma , e á efpada a

axorou com morte de todos os turcos. Dom Manoel maz-

carenhas ,
que hia logo pegado com elle , chegando has

galés em que elle eftaua aferrado , lançou tanto fogo fo-

bre huma que a abralou de todo, e paliando a diante fer-

rou em outra que também rendeo; as outras carauellas fo-

rão chegando e ferrando também cada huma fua galé dom
Fernando de monroy, e António de validares em pondo

as proas nas galés logo íe baldearão dentro , e tiueraô ha

eípada huma bem afpera briga cos turcos, em que matan-

do muytos delles íizerâo que os outros fe lançaíTem ao

mar^ dom Jerónimo deípois que rendeo as íuas duas ga-

lés mandou lançar hum virador ao mar , e alandoíle por

elle fe tirou do íeco , e leuou as galés comfigo ,
confeflan-

do pubricamcnte, que dom Manoel mazcarenhas rende-

ra, e abrafara huma delias, que os ânimos generofos e

esforçados nunca fe querem acreditar co alhcyo. A gente

deftas féis galés, que efcapou viua das mãos dos nofibs, íe

lançou toda ao mar , mas nem aly puderão eícapar das

mãos dos que andauaó nas noíTas fuílas
,
que metendoííe

antre as galés e a terra , a ninhum dos que andauão pollo

mar deixarão com vida. Alecheluby
,
que tinha paflado a

ponta com as noue galés , fe pós ao mar da nofla armada

olhando a briga , e vendo as.ieis galés tomadas fe fez ha

vella na volta da outra coita , com tenção de fe paííar a

•Cambava , entendendo que fe toriiaílc a.ConftantinopIa

Lll 2 le-
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teria rnuyto rifco mnndarlhe o turco cortar a cabeça ;
pò-i'

rern as noíTas carauellas vendo ir eftas galés as íorão íe-

guindo com quanta preíTa puderaò. Dom Fernando j con-

tente com aquella vitoria quanto era rezaÕ , fe reeolheo a

Mazcate a curar alguns feridos , onde mandou reformar

e concertar as íeis galés, e refgatou a chuíma das mãos
dos foldados , e mandandoas benzer pollos Sacerdot*es ,

pôs a todas nome por onde foTem conhecidas , e as capi-

tanias delias repartio por alguns dos capitães das fuílas ;

a da galé fanta Elena deu a Baftiao de macedo , a de fanta

Luzia a Manoel de fiqueira , a da Conceição a Baltefar

monteiro , a da Vitoria a G^omez da filua , a de Santiago

a Jorfe pereyra , e a de S. Miguel a Gonçallo guedez : to-

marão-le neítas galés corcnta e íete peças d' artiUiaria de

bronze , em que entrauao bafiliícos , eíperas , e canhões

forçados de até corenta arrates de pilouro, e alguns C!l4

mellos , e águias ; e deíla vitoria mandou logo dom Fer^"

nando as nouas a feu pay em quanto prouia a armada áo
neceíTario. As noflas carauellas que hiao trás as galés lhe

forao dando caça até a coíla da índia , de que as íete íe re-

colherão aCurrate , onde dom Jerónimo de Caílelbranco,

Kuno de caftro , e dom Manoel mazcarenhas as fizerao

encerrar, e elles lhe ficarão poílos fobre a barra ; yás as

outras duas galés forao dom Fernando de monroy , e An-
tónio de Valadares , e as apertarão de maneyra que as fiie-

rão varar huma em Damão , e outra em Danu , onde fe

fizerao em pedaços , e elles fe paíTaraÔ a B:içaim : Francifr

CO de fá de meneies capitão daquella fortaleza , fabendo

que as outras galés cílauao recollúdas em Çurratc , nego-

ceou dez ou doze nauios, em que fe foy pôríobre aquella

barra em companhia das carauellas. Chegando também
eítas nouas a Jorfe da mendoca , capitão de Chaul , armou
com muyta prtíTa outros dez ou doze nauio? , em que fe

foy ajuntar com Francifco de íá , e eílando ifto neíle efta-

do que paíTou perto dos vinte dias de Setembro do anno
de 1554 , aos vinte e três do mefmo mes , furgio na barra

de Goa dom 'Pedro mazcarçnhas para viío Rey do citado

áa Índia. C A-
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CAPITULO CVIIL

Ojaíkcimento do Vrincepe dom '^oao \ o nacimento do Prin-

ctpe dom Sebajiião feu filho , o [eu bautifmo ^ e algumas

vifitãções que -vem a fuás Altezas. El Rcy manda a

Cajleílã Bernardim de tauora.

OAnno paíTado do mes de Oitubro de I5'5'3 adoecco

o Princcpe dom João de huma infírniidade , que os

médicos diíleraó; que fe chamaua licbetica paíTio
,
que

era finrir continuamente huma infaciauel íede , a que o

primeyro remédio que lh'elles deraõ foy aparraremno

da conuerfaçao da princefa Cua mollver , como da couía

que mayor mal lhe poderia fazer, e nao faltarão alguns

que a continuação deíla conueríao deraô por caufa a cila

doença do princepe nofib íenhor , a qual ícm obedecer

a eíle remédio, nem a quantos para ella fe lhe ordena-

rão , foy crecendo cada dia , e elle emmagrecendo e des-

baratandoíTe cada vez mais , mas nao de maneyra que

deixafle de andar em pé : e huma das oitauas do Natal

eítcue preíente.a hum auto que fe fez na falia grande

dos paços da ribeyra , emque el Rey íeu pay então pou-

íaua , e elle pouíaua nas caías de Fernão daluarez dan-

drada
, queeílauao pegadas co paço. Logo no domingo

íeguinte, que era o derradeyro dia do mes de Dezembro ,

tendo aquella noite chouido muyta agoa , e ficando íua

Alteza íó na fua camará
,

polia menham em quanto fe

veiU^ hum feu moço da guardarròupa ,
que o acompanlia-

ua de noite , íe leuantou da cama , e entrou num ora-

tório das meímas cafas que tinha a porta na íua camia-

ra , e tinha huma janella rafa para a banda do mar, com
huma facada de pedra mármore algum tanto cauada , em
que recolheo muyta cantidade da agoa que tinha cho-

uido aquella noite , da qual fua Alteza apanhou tanta

com huma toalha, que efprem.endoa num pu.caro o bebeo

cheyo coatro ou cinco vezes
,
que lhe fez tanto dano ,

qrje Icm fe leuancar mais da cama- começou logo a en-

trar
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trar em finais de morre
, que lhe forao crecenJo com

tanta força, que na terça feira fegiiinte, que foraÕ dous
dias dejaneyro do anno de I5'54 , o leuou nofib fenhor
para fy antre as três e as coatro oras defpois de meyo
dia^, fendo de idade de deíaíeis annos e fete mefes me-
nos hum dia , deixando todos os feus vaíTalIos e natu-

rais por huma parte em continuas lagrimas e triíleza por
aquella tamanha perda, como fora a doíeu princepe e

fenhor , em cuja tenra idade ja todos claramente viao

tantas e raõ reais virtudes ; e por outra em continuos

receyos e fobreíTaltos por verem as eíperanças deíle rey-

no pinduradas duma coufa taô incerta , como era o par-

to da princefa
,
que fícaua prenhe , e ja m.uyio perro deN

le ; a qual neíte tempo auia catorze ou quinze dias que
era paíTada ao apoíento da Rainha nofla lenhora para

auer de parir nelle, onde com quanto íc deu ordem para

fe lhe encubrir eíla trilhe noua por rodos os modos pof-

íiueis , porque onde ella eftaua naõ entraua ninguém mais

que el Rey e a Rainha , e as íuas damas , íem. niniiuma

maneyra dedo, nem moílra alguma de íentimento, ella

com tudo naõ deixaua de o entender , ou ao menos ter

diíío muytas íofpeítas. E logo daly a poucos dias def-

pachou fua Alteza a Bernardimi de rauora a vifitar o Em-
perador e o princepe feu filho , e darlhe conta do fale-

cimento do princepe nofib íenhor. Aos dezanoue dias

do mes de Janeyro ha meya noite vieraò as dores áo
parto ha princeía , o que deuulgandofie polia cidade ,

le fizerao nella muytas prociíToes e deuações pollo.bom
iucefio daquelle parto , em que fe afirmou por certo que

antes que a Princeía pariíTe , huma molher velha em lao

Domingos fe foy aos officiais dá confraria de JESV , e

lhes diííe afientainie lá o princepe dom Sebaftiao , e o

deixou aíTeritado nella, dando de efmola hum real de pra-

ta , e ao outro dia em que íe celebraua a feíla do glo-

rioío mártir íad Sebaftiao , has oito oras da menham
pouco mais ou menos , a tempo em que o feu braço vi-

nha polia cidade em huma lolene pro-âíía-o, pario a Priíj-

ceía
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cefa o deíejado princepe , cujo nacimenfjO deu grandlf-

íimo aliuio ha dor e lobreíTaltos que lodo o reyno ge-

ralmente fentja , c enxugou grande parte das lagrimas

que íe derramauão polia morte do princepe feu pay ; mas
nao foy parte para fazer pôr em eíquecimento a grande

faudade e deíejo que ficara delle. O bautiímo do nouo
princepe íe ordenou que foíTe no oratório , c para aíH-

ftirem naquelle adio forão chamados todos os íenhores

de titulo , e todas as peíloas principaes que então eíla-

i]ão na corte, e a todo o outro género de gente íe cer-

Toua porta , e inda por efquecimento e inaduertencia fi-

carão alguns dos fidaJgos principaes íem ferem chama-
dos ; forão padrinhos Tua Alteza e o Ifante dom Luis feu

irmão , e madrinha a Rainha noíTa.fenhora : as peças do
baurifmo leuarao capellães fidalgos

,
que eftauão podas

na antecâmara fobre huraa mefa , donde elles as tomarão
vindo ja o princepe no meyo da caía ,

porque não fairão

com ellas da cafa de dentro donde o princepe íaira : le-

uouo ha pia dona Joanna deça camareyra mor da Rai-
nha, fez as ciriraonias do bautiímo o Cardeal dom An-
rique tio de feu pay, e foilhe pofto nome Sebaíliao, toma-
do do dia em que nacera. Após ifto veyo logo viíitar íuas

Altezas da parte do princepe de Gaftella.dom António de
toledo feu eftribeyro mòr , que foy leuado ao paço por dom
•Aífonfo , e dom Luis de lencaílre , filhos ambos do meftre

de Santiago , aquém fua Alteza quando o deípidio man-
dou dar huma cadeya d^ourodemil cruzados. Até eíte

tempo inda o ifante dom Luis nem o Cardeal tinhão vifto

•aprinceí^, nem nas cafas ouusra mudança da armação e
ornamento que antes tinhão em vida do Princepe , e então
defpois de íe fdzer faber ha princeía o que paíTaua , fe lhe
armou a fua camará de pano branco com hum lençol por
cima da cama , e a antecâmara de orilhado : o dó que to-

"inou , foy veílido de íarja , e na cabeça olhandilha tinta ,

e iílo por ordem d"* el Rey, e querendo ella cortar os cabei-

los , fua Alteza lho não confíntio. O lairaento do Prin-

'cepe fe dilatou para daly a alguns dias , e a cauía dizem
que
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t]ue foy por fe náo tangerem os finos , fenao dcfpois que
u princefLi eíliuefie do parto de maneyra qué lhe nao pu-

dclTe fazer nojo o íentimento que iílo lhe caiiíaíle. Ne-
íte tempo veyo rambem a vifitàr fuás Altezas dom Fra-

dique inuto do marquez de Tarifa , a quem leuarao ao

p?,çò dom Jaymes , e dom Conlbntino irmão do duque

de Braganç;!
,
que na defpidida leuou também outra ca-

dcya rica. Veyo também Paneftao gentil homem da ca-

mará d'elRey de Bohemia fazer a mefma vifitação a

íuas Altezas da parte, dei Rey e da Rainha feus íenho-

res ,
què aíly como os outros fe tornou contente da Iion^

Yú e mercê que lhe fez lua Alteza. òfi-if,o

CAPITULO CVIUI.

O princepe de Cajiella dom Filipç manda puUr licença a el

Rey nojfo^fenhar para leu.ar parald a princejafua irmam.,y

líiuua^ do prínccpe. dom João , efua 'Alteza Iá)0 concede ;

ordena logo a ida da princcja ; manda com tila até Ar^

rayolos o Ijante dom Luis Jeu irmão , e dahy por diante

até araya oduquedeBargança. ... ,. : , r

:!"'' ' '7 ín-} 1,
' b Ou :' ':v

ANoua do fallecimento do Princeps dom João noíTo

fenhor
, que Bernardim de traiora ,

por mandado

de fua Alteza, leucu a caílella ao princepe dom Filipe ,

que então gouernaua aquelle reyno em auíenftia do Em-
- perador Carlos quinEo feu pay, que naquelle tempo eíta-

u-a-em Fraudes, b tomou eílando para 'ir receber por

molher a Rainha Maria de Inglaterra , com que eílaua

concertado, de caiar
,
que por f^illecimento dei Rey Án-

rique oilauo leu pay ficara erdeyra daquelle reyno ,
com

a qual noua fe enxergarão no princepe todas as mollras

-'de feniim^nto detiiias ha muyta rezão c parentefco que

áhtr' elles auia , e deípois de comprir com todas as cou-

- ias, a que naquelle tempo parecia que elkua obrigado ,

vendo que Ih' era forçado paílaríle a' Inglaterra , e que

em íua aufcncia não auia peíToa a que com mats confian-
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ça fe pudeíTe entregar o gouerno do reyno de CaP:elIa
,

que ha princeía íua irmam
,

j3or fuás muytas virtudes

e grande prudência , detriminou mandar pidir licença a

el Rey noíTo lenhor para a recolhera íy , e deixalla na-

quelle gouerno , para o que mandou a eíle reyno Luis

vanegas,de quem rinha muyta confiança, com carta para

fua Alteza , e tratar com elle eíle negocio. Luis vanegas

chegou a Lisboa em fim de Alarço deíle anno de 1554,
e deu a carta a fua Alteza , e tratou com elle largamente

do negocio a que vinha , em que lhe deu muytas e muy-
to efficazes rezôes , e rodas muyto bem fundadas , a

que pareceo bem a íua Alteza mandarlhe dar a repoíla

por efcrito
, que foy neíla forma. Qiie fua Alteza vira

a carta que o princepe lhe efcrcuera por elle Luis vane-

gas , c aíTy ouuira tudo o que de fua parte lhe diíTera

acerca de íua Alteza auer por bem
,
que a princeía fua

£lha pudeíTe ir para em aufencia do Emperador leu ir-

mão , e neíla ida do princepe para Inglaterra
,
poder fi-

car gouernando os reynos de Caílella polia grande ne-

ceíTidade que diíTo auia , aíly por quanto conuinha ao
bom gouerno delles Ça- a princeía a que os gouernaíTe ,

como para mais quietação e íocego dos mefmos reynos
,

e que com quanto todas aquellas rezÕes náo podiíio dei-

xar de parecer a íua Alteza muyto judas , todauia nao
podia negar ferlhe muy difficultoía coufa a detriminaçao
em tal caio , confiderando por liuma parte o muyto gran-

de amor que tinha ha princeía íua fiiha , eo tempo em
que íe ofFerecia aquelle feu apartam,cnto , e polia outra

fer também o amor que linha ao princepe leu filho ta-

manho , e o delejo de em tudo o comprazer tao próprio
daquelle amor

, que lhe parecia nao lhe deuer contra-
dizer o que lhe a elle parecia tanto comprir , nem po-
der deixar de fe inclinar mais ao que eJIe niílo queria ,

que ao que fua Alteza via que lhe feria tão neceíTario ,

pollo que tudo viílo , auia fua Alteza por milhor fazer

antes força has fuás rezoes
,
que querer dar outras con-

tra o que elle raollraua ter tanto contentamento : e pop
,. Í*an. ir, Mmm tan-
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tanto fe refoluia em neíle cafo fazer o que o Emperador
e o princepe quifeílem ; e tinha por cerro , pois com tan-

ta iriílancia lhe mandaua falar nelle, que eíTa feria tam-
bém a vontade do Emperador : efcrira em Lisboa aos
íeis dias de Abril de 1$$^' í^eTpidido Luis vanegas com
eda repoíla , começou também fua Alteza a pôr em or-
dem a partida daprinceía, e ordenou que o Ifanre dom
Luis a acompanhaíTe até Arrayolos , e dahy para diante

foíle com ella o duque de Bargança até a raya
;

para o
que fendo ja vinte e dous dias do mes de Abril mandou
recado ao duque, que le íizefie preíles para acompanhar a
princela naquella jornada

,
que auia de partir de Lisboa

aos dezaíTeis de Mayo. O duque, inda que o tempo fo/
breue , fe preparou para o que lhe era mandado com
tanto aparato e abundância de todas as couías , como íe

lh'elle dera de fy podello fazer muyto deuagar , e hu-

nia quinta feira dezaíTete dias do mes de Mayo defte

anno de 1554 partio de Villa Viçofa com a duqueía íua

jiiolher , acompanhado de coatro centos e cincoenta ho-
mens de cauallo , com que foy ter a Soufel , donde ao
outro dia

j
que foy feita feira , íe paílou a Arrayolos a

çíperar a vinda da princeía , deixando aly a duqueía fa-

zendo preíles o apoíento para ella, epara toda iua ca-

ía , que íoy feyto com tanta curiofidade e largueza de
todas as coufas competentes, conforme ao tempo ,

que

mais fe não pudera defejar, o que também em Arrayo-
los eílaua preparado da mefma maneyra ,• e neíla leíla

feyra que o duque aquy chegou , fe acabou de vir para

e)le toda a gente de cauallo dos feus vafíallos daquella

comarca , que por todos com os do feruiço de íua caía

chegarão ao numero de oiro centos e cincoenta , a que
ajuntando os que hiáo com alguns fidalgos

,
que a acom-

panharão, vierão a íer quafi nouecenros e cincoenta. Com
cila companhia íahio o duque ao íabado polia menham
(conforme ao auifo que liucra dei Rey) até meya legoa

fora de Arrayolos , onde lhe chegou recado do Ifante

dom Luis , que mandaua íua Alteza , que foíTe efperar a

pxin-
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^rincefa dentro ha villa nas caías ond*el!a aula de poufar;

de quea rezão foy, que o duque
,
quando acertada topar

el Rey no campo , íe deçe para lhe beijar a máo , e el

Rey o manda pôr acauaUo , e aíly lha beija ; e porque

a princefa leuaua então as andas em que hia todas cer-

radas , e não podia ufar co duque deíle termo ,
pareceo

bem a lua Alteza ir elle efperaila a fua caía : elle com
eíte recado detriminou rccolherfe logo, porem antes que

o fizeíTe mandou que toda a fua gente , de que então

aly ninhum taltaua , íe pufeííe em ordem por huns ou-

teyros e ladeyras duma banda e doutra da eílrada ,
tan-

tos de huma parte como da outra , e aíi"y erperaílem a

princefa até que chegalTe , o que deípois de feito ,
como

a gente era muyta , e toda bem atauiada , fazia huma
aíldZ fermofa moítra : elle então com íós cinco ou féis

peíToas íe recolheo para a villa efperar a princeía no

íeu apolento , onde ella chegou ja has dez oras , e aly

lhe beijou o duque a mão , e o Ifante dom Luis
,
que

até então íempre a acompanhara , lha entregou , e íem

fazer mais detença le deípidio delia, e íe foy jantar fora

da villa a huma quintam do conde do Vimioío ,
a que

chamão a íempre noiua , onde o duque lhe mandou de

comer para elle e para lodos os icus
,
que era huma

grande canridade de gente ; e ainda que aquelle lugar

onde eílauâo he tão deíuiado dos portos de mir , ouiie

aly para aquelle dia tão copiofo prouimento de todo o

género de pefcados , trazidos de diuerfas partes ,
que

delpois de fe dar largiílímamente de comer a toda gente

que vinha com a princefa , e a todos os fidalgos que íe

aly acharão , e a todos os feus criados , e a todas as mais

peíToas que o quiferão irbuícar, que ainda fobejou huma
íftuyto grande cantidade , e juntamente com ifto fedeu

Ceuada para todas as caualgaduras em muyta abalança ,

e eíla mefma ordem fe feguio ao domingo feguinte que

a princeía aquy íe deteue , em que foy tanta a abundân-

cia de todo o género de carnes
,
que íe deu a toda a íor-

te de gente
,
que em todos veyo a criar faíliO; onde não

Mmai2 fai-
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faltarão vinhos de fobejo para quantos oquerião, tra-

zidos de rnuyras partes donde elles erão mais afamados ,

e neíles dias fe deu também tudo o neceíTario para a co-
ziniia da princefa. Ella fe partio ha íegunda feira polia

menliam , e foy jantar a Souíel , onde ouue a melma or-

dem de galaliiado queouuera em Arrayolos , e com a

merma não fomente abaílança , mas fobegidão de todas
as coulas : hi terça feira partio a princeía de Soufel , e

foy dormir a Arronches , e em toda eíla jornada man-
dou o duque leuar três pares de andas para algumas ne-

ceíTklades fe íucedeílem , que não forao íempre de vazio.

Aquy em Arronches ceíTou a mayor parte da defpefa do
duque , a requerimento de André de íoufa alcaide mor
da villa , que a quis flizer ha fua cuíla , e a fez também
com tanta largueza e abaftança , que em ninhuma couía

ouue falta. Ha coarta feira polia menhâ foy o capitão

da guarda do duque
, que era de cem alabardeyros , e em

todo eíle caminho o acompanharão íem as alabardns ,

fazer com elles por feu mandado huma praça no lugar

onde íe auia de fazer a entrega da princefa , ao qual elJa

chegou has dez oras do dia , onde achou ja os Bifpos

de Ofma , e Badajoz , e dom Garcia de Toledo íeu mordo-
mo mor , a quem auia de íer entregue, e a gente de ca-

uallo
,
que auia antre todos três , ferião até cem homens ,

afora outros corenta cauallos ligeiros da guarda do prin-

cepe com íuas lanças
,
que vinhao para acompanhar a

princeía. Naquella praça entregou o duque a prince-

fa aos dous Biípos , e a dom Garcia fem íe fazer auto

de entrega , como he cuftume nas coufas defta calida-

de
,
para o qual aílo aparecerão então os cem alabar-

deyros do duque rodos com fuás alabardas , a que elle

por lerem douradas mandara para aquclla ora dar huma
tinta preta por cima. O trajo que leuarao no caminho
todos os nolTos

, que acompanharão a princefa , forão pe-

lotes de farja , ou de orilhado , e em cima capotes tam-

bém de orilhado da feiç^.o que a cada hum milhor pa-

receo , c muitos ouue que leuarão capuzes , cos quais

todos
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todos íairão veílidos no dia que o duque tomou entre-

ga da princela em Arrayolos , e no que a entregou r,a

arraya. O princepe de Caftella veyo a Alcântara ver a-

prjnceía acompanhado de muytos fenhores dos principais

da corte , onde o duque o mandou viíitar , e íabcr no-

vas da princefa por dom Luis de noronha , fidalgo bem
Jionrado dos que trazia em íua caía.

CAPITULO CX.

Dom Pedro da cunha general das galés Jae de Lisboa com

huma boa armada fiara guarda da cofta do Algarue ;

encontrafje com hum cnjjayro turco por nome Xarameí

arraiz \ tem com ellc huma braua batalha , e o JuceJJo

delia.

NO verão defte anno de 15' 5*4 íahio do porto de Lis-

boa dom Pedro da cunha , de que ja atrás fiz men-
ção, por general de huma armada que k fez prefi:es para

defeníaó da cofta do Algarue
,
que era de coatro galés ,

três pitaxos , e duas carauclas; nas galés biaô por capitães

o meimo dom Pedro , e dom Vafco da cunha feu irmão
comendador de Malia , que hia na galé S. João para al-

mirante , e na galé S. Caterina dom Nuno da cunha filho

de dom António da cunha íenhor de Santar , e Diogo
vaz da veiga na galé Vitoria ; e dos pataxos erão capi-

tães Gramarão telez , Ifidro de almeyda , e Manoel
Gonçaluez do porto ; e das carauellas Balteíar rebello ,

e hum ícu irmio , de que não alcancey o nome. Com eíla

armada foy dom Pedro correr a cofta do Algarue toda y

até que no mes d' Agofto fe recolheo na cidade de Ta-
uilla. Nefte meímo verão fahio de Argel hum fiimofo

codiyro daquelle tempo 5 turco de nação , chamado Xa-
ramet arraiz , com oito galés bem prouidas de chuzma ,

íol laJos práticos , artilharia, moniçoes , e todos os mais

petrechos de guerra
, que no mes d' Agofto veyo deman-

dar a coita do Algarue com detriminagão, íegundo íe en-

tão



4^2 Qimita Parte da Chronica

tão afirmou , de buícar a noíTa armada , e pelejar com
ella : e aíTy foy correndo a cofta até chegar lobre a ci-

dade de Tauilla , de que tendo nouas dom Pedro, aíTy

por vigias que trazia no mar e na terra , como por hum
bargancim que vinha de Aya monte , e detriminando pe-

lejar CO inimigo , ftz embarcar a gente a toda a preíTa ,

e preparou a lua armada para a peleja ; mas como dos
nolíos íoldados

,
por eílarem deícuidados e fem foípeita

de tão repentino fuceíTo , andauao muytos algum tanto

afaílados da armada, foy forçado ficarem alguns em ter-

ra
,
que a não puderão alcançar por mór preffa que fe

derão -y porem, numa informação que tiue deíle cafo
,
que

me pareceo dina de fé , inda que algum tanto curta
,

achei que dous irmãos naturais da beira homens hon-
rados e animofos , não achando outro remédio para íe

poderem embarcar, fe forão a nado ha galé capitaina ,

onde hião embarcados , e também achei que fe embar-

carão nefta armada alguns homens nobres e honrados

da mefma cidade de Tauilla , mas nem delles , nem
dos dous irmãos da beyra achey os nomes. As duas ar-

madas fe vierâo a encontrar numa enfeada que chamão
da caruoeyra , onde logo em íe vendo , inda que era al-

gum tanto fobre tarde , não quiferão deixar perder tem-

po , e as capitainas puferao as proas huma na outra , dcf-

'parando os canhões das coxias , e a mais artilharia , e

o meímo íizerão as outras noiTas três galés cada huma
com as dos inimigos que lhe ficarão mais ha mão, com
tam.anho eRrondo e fumnça que punha efpanto , e íe não

podião ver huns aos outros , no qual tempo os noíTos pa-

taxos e carauellas não puderão chegar aos inimigos , por

auer no mar tamanha calmaria que as vellas fe não bu-

lido , o mais que puderão fazer foy tirar alguns tiros ,

que por virem de muyto longe forão de pouco efeito.

Èaífada a fumaça íe trauou logo huma aíTaz cruel e aí-

pera batalha com grande esforço , e pertinácia de ambas

as partes , e muyto cuílo de fangue e vidas , inda que

com muyta ventágem da parte dos turcos por ferem as

luas



dei Rey Dom João o IIL 4Í3

fuás galés em dobrado numero. A noíía galé capiíaina por
lhe morrerem muyros dos principais foldados , que nella

vinlião, com a artilharia do inimigo, ficou em algum tra--

baiho por falta de gente
,
porem o general co íeu grande

animo e prudência fe ouue de maneyra cos inimigos
,
que

a alguns que le atreuerão a entrar na nofla galé deu logo

a morte , e após iílo renderão os noflos a lua galé capi-

taina , e catiuarão o íeu general Xaramet arraiz. As outras

três galés fe ouuerão também tão valerofamente, que fen-

do em numero tanto menos que os inimigos , defpois

de vários fuceíTos por ambas as partes , e durar a briga

tanto efpaço
,
que dizem que entrou algumas oras polia

noite , le veyo a declarar a vitoria pollos noíTos com
perda de coatro galés dos inimigos , e de muyta gente

da lua , e catiueyro do íeu general ; e deílas coatro ga-

lés huma foy táo mal tratada na peleja , que fe perdeo
com toda a gente e chuzma que tinha. Morrerão aquy
dos noíTos corenta foldados , em que entrarão os
dous irmãos da beyra , de que atrás fiz menção , e fo-

rão feridos cento e feíTenta ; e dos inimigos morrerão
cento e cincoenta , e forao catiuos paflante de nouc'nta ,

e de feridos grande cantidade , e fe lhe tirarão de poder
auante de duzentos e vinte Chriílãos

, que trazião cati-

uos ao banco. Éíla preía foy logo leuada toda ha cida-

de de Tauilla , e dahy foy o Xaramet arraiz trazido a

Lisboa , e pofto na prifao do iimoeyro , onde o capitão
general dom Pedro da cunha todo o tempo que nella

eílcue
, que forão alguns annos , lhe mandou alguns pre-

fenres , e proueo cada dia com dinheyro para ajuda do
feu gallo. Tinhãofe vindo a efte reyno fazer Chriílãos
dous irmãos turcos de nação , liomens de conta , e folda-

dos de preço , a que nelle forão feitas muytas honras
e mercês por elles o merecerem , de que hum fe chama-
da Pedro Paulo , e o outro Lazaro volpe ; dcíles o Pe-

dro Paulo vi eu andar por capitão de huma galeota nof-

ía , chamada a Cultodia , na cofia do Algarue em compa-
nhia de g:alés noflas 3 que então andauão d' armada. Eíle
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Pedro Paulo , deípois de leiiantado o cerco de Maza-
gão, que foi no anno de mil e quinhentos e feflenra e hum,
gouernando a Rainha dona Caterina nolTa íenhora que
lauta gloria aja, foy lá mandado por capitão em huma
galé para trazer alguma da gente honrada que lá ainda
eílaua , e tornando ja de Mazagão , foy elle tomado pol-
los turcos na galé com todos os que trazia comíigo

,

e leuados a Argel , onde íendo conhecido pollos tur-

cos tratarão logo de o canauear ; porem parecendo-
Ihe mais acertado guardarem.no para com elle refgata-

rem o Xarameí , lhe deráo a vida , e tratandoíTe logo
de concerto para íe dar cada hum dellcs a troco do
outro , foy concruido breuemente , e rellituidos am-
bos a lua liberdade.

CAPITULO CXT.

Parte dom Pedro rnazcarenhas para vijo Rey da Índia

com féis nãos , de que a fua jó chega ãquelie anno ha
barra de Goa , e as outras cinco fe recolhem por diuer-

fas partes, O vi/o Rey ellege para capitão mór do mar
Fernão martinz freyre feu Jobrinho\ ynanda-o logo com

huma boa armada pôrfobre a barra de Çurrate , e o que

elle ahy faz,

EM meyo dos diííerentes cuidados em que na entra-

da deíie anno de I5'5'4 eílaua poíto todo eíle rey-

no ,
por huina pane co fentimento da morte e grauiííi-

ma perda do excellentiíTimo princepe dom João , e por

outra CO goílo do deíejado nacimento do princepe dom
Sebaílião íeu filho , com que todos auiao que íe reftau-

raua a mayor parte deíla perda , não ouue dcfcuido no
que compria ao eílado da índia , porque como eítas va-

riedades da vida humana ( poderolas a inquietar qual-

quer grandeza de animo) não tiuerão tanto poder na

jiiuenciucl conllancia do m.agnanimo peito d'el Rey noí-

fo íenlior ,
que o fizeíTem defcuidaríe do que cumpria ao

bem
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bem dos feus eílados , iílo baftou a dac tal animo a to-

dos os feus (que íó nelle tinhão poílo os olhos) que

com toda a preíía e cuidado poíliuel íe fizerão preftes féis

náos , em que efte meímo anno fofie dom Pedro mazca-

renhas (que fòra mordomo mor do princepe dom João)
que eftaua declarado para V. R. da índia , nao fem gran-

de rcfiftencia do meímo dom Pedro
,
que por algumas ve-

zes fe eícuíou difib a el Rey com a fua muyta idade c

poucas forças para tamanho peio , mas cm fim o goflo c

deíejo, que fentio em íua Alteza de lhe fazer aquelle íer-

uiço
,
pôde tanto mais que rodas as rezoes que por fua

parte podia alegar em contrario
,
que aceirou a ida , e fe

fez logo preíles para ella. Os capirães deftas náos forao ,

afora eile, Francifco de Gouuea, Fernão gomez de fouía,

Manoel de caftanhoío , Bclcliior de fouía , e dom Ma-
noel íeilo. Nefta armada forao eíle anno bem dous mil

homens , de que os coatrocenros , ou mais , erao morado-
res da cafa d'el Rey , antre fidalgos e de todos os outros

foros , e os fidalgos conhecidos forao Fernão marríz

freire , dom Francifco mazcarenhas filho do capitão

dos ginetes , e fobrinho do mefmo vifo Rey ,
que

deípois foy conde de fanta Cruz , e viío Rey da índia
,

dom Pedro mazcarenhas , dom Rodrigo Coutinho de

Montemor o nouo , Ruy barreio mazcarenhas , João lo-

pez leitão , Lourenço de fouía , filho de Aluaro de fouía

d'Aueyro , Chriftouão pereyra homem , dom António
de noronha d'aícunha o catarrafto ,

que deípois foy vifo

Rey da índia , c dom João belez primo de Muiey Buha-
çon Rey de Belez, que vindo a eílc reyno em companhia
deíle Rey íeu primo a pidir íbcorro a fua Alteza para

cobrar o íeu reyno , como fica dito em feu lugar , fe fez

Chriílão em Lisboa, e fe paííou lia índia, onde caiou com
Jiuraa parenta dos Reis , ou dos guazis de Ormuz. Eílas?

leis náos partirão do porto de Lisboa a dous dias do
mes de abril , de que íó a do vifo Rey chegou então ha

barra de Coa a vinte e três de Setembro , que antes de

ícr deícarregada com hum temporal que fobieueyo fe

Part, JK Nnn per-
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perdeo íobre a amarra por culpa dos officiais. Francifco
degouuca inuernou em Moçambique , Fernão gomez de
foufa foy inuernar a Ormuz , Manoel de caílanhoío e Bel-

chior de íouía foráo a Cochim por fora da ilha de faá

Lourenço, edom Mvinoel telo arribou ha de íao Tomé.
O vifo Rey como hia ainda anojado polia morte do prin-
cepe noílo íenhor , íe defembarcou logo fem efperar as fe-

itas e cirimanias que íe cuílumao fazer nas entradas dos
nouos vifo Reis, e íe íoj para as caíiis do Cahayo

, que
erao o ordinário apoíento dos que gouernauâo aquelie
eílado, que o vifo Rcy dom AíFonfo de noronha ja lhe ti-

nha deípejado , mas por íerem aquelias caías de dous fo-

brados com muytas efcadas , e o (eruiço delias mal aco-
modado ha velhiíTe e má dcípoílçáo do vifo Rey dom
Pedro , fe paiTou para a fortaleza onde apofenrauao os ca-

pitães da cidade
, que daly por diante ficou fempre fendo

apoíento dos viíb Reis, e as caías do Cab.iyo fe derâo
para recolhimento dos inquiíidores e prelos do fanto oífi-

cio. Eípaliiadas polia cidade de Goa as nouas da morte do
princepe dom Joáo, que naquella náo do viío Rey chega-

rão ha índia , em todo o género de gente caufarão o fea-

timento deuido a tamanha perda, que todos geralmente
ouuerão por muyto grande , não fomente aquelles que por
experiência , e polia comunicação que cá tiuerao com elle,

fabiao quem clle era , mas também os outros
,
que íó polia

fama
,
que delle corria , tinhão inteyra noticia das fuás ra-

ras virtudes em tão pouca idade , e aíly huns como outros

derão moftras de fora na milhor forma que cada hum pôde
do que todos dentro fentiao , e iílo mefmo fe enxergou em
todas as fortalezas , e em todas as outras partes daquelle

eílado em que auia Portugueíes , aonde daly forão corren-

do eftas triíles nouas. O vifo Rey deípois de dar baílante

tempo ao que cumpria aíly a íua peíToa como ha quie-

tação da cidade, chamando a confelho os fidalgos princi-

pais que cuílumauão aílillir nelle , lhes moflrou hum ca«

pitulo do feu regimento , em que S. A. lhe mandaua que
íe no confelho fc aílentalle que conuinlu a feu feruiço

âuec
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auer caplrao mór do mar na Índia , elle proueíle aquel-

le cargo em quem llie bem pareceíTe ; e como os mais

dos fidalgos que a!y eílauao erao de tanto preço e me-
recimento, que cada hum delies im.aginaua que podia fer

o eleyto para aqueile cargo , foy aííentado por todos que

conuinlia auello , de que fe fez hum auto em que todos

alTinarão. O viío Rey então antes que le desfízeííe o con-

fclho nomeou aly logo por capitão mór do mar a Fer-

não martíz freyre íeu lobrinho , que com elle fora aquel-

h anno deíle rcyno , com grande eícandalo e m.urmur^^

.ça5 de todos os capitães, naô por acharem nelle outra

falta fenaó a da experiência
,
que para aqueile cargo fe

auia por muyto grande. Pouco tcm.po após iílo chega-

rão ao vifo Rey as nouas ( que até enraÓ nao tinhao vin-

do a Goa ) da vitoria que dom Fernando de meneies Rr

lho do V. R, dom AíFonfo de noronha ouuera no eílreyto

de Ormuz das galés dos turcos , de que as que eícapa-

rão fe forão recolher em Çurrate períeguidas das noílas

carauellas
, que lhe tiuerão tomada a barra até que os ca-

pitães de Chaul e Baçaim acudirão aly cada hum com
fua armada

,
que inda então eftaua íobre a mefma barra ,

como atrás fica bem por extenío declarado no fim do go-
verno do V. R. dom Aífonío

,
pollo que o V. R. dom Pe-

dro deípois de ir vifirar o V.R. dom Aííonfo a Pangim ,

c darlhe os parabés da vitoria de fcu filho, mandou fa-

zer preítes huma armada de trinta nauios de remo , e

dous galeões , em que o capitão mór do mar dom Fernão
martins freyre íe foíle pôr fobre a barra de Çurrate , don-
de fizeíTe recolher os capitães de Chaul e Baçaim para

as fuás fortalezas , a quem efcreueo muytos agardecimen-
tos da prefteza com que acudirão a aqueile negocio , e

que o capitão mór do mar íe nao apartaííe daquella barra

até lhe entregarem as galés dos turcos. Os capitães dos
nauios de rem.o erao dom Franciíco mazcarenhas, dom
Diogo lobo, Gaípar de mello , Ruy de niello da cama-
rá , Fernão perez de Andrade , Baíliao machado , André
pereyra , Manoel trauajos , Eitor nunez de goes , An-

Nnn 2 tonio
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ronio Ribeyro , António de fiqueyra , Bernabé de íá ,'

Afíbnfo pereyra de lacerd-a , Eitor de rnellb pereyra
,

Fraiiciíco de mello pereyra , Chriftouão de mendoça ,

Diogo de mendoça
, Jerónimo de mezquira

, João de lou-
la , Ruy de mcllo pereyra , Vicente belJo, e Francifco
íodré ; dos dous galeões erâo capitães Gemes barreio ,

e Pêro rodriguez barriga feitor da armada
,
que hião car-

regados de proui mentos e munições para ella. Eíla ar-

mada partio de Goa a dez dias deOitubro, e chegando
a Çurrare , defpois de fazer que fe recoIheíTem os capi-

tães de Ghaul e Baçaim ,, como leuaua por ordem do V",

R. , tratou logo com:Caraçem capitão da cidade que liie

entregaíTe as galés e os turcos ; ao que o Caracem lhe

reíponieo, que quanto has galés íe deuia contentar com
que cada huma delias íe íerraíTe em íeis partes, pois aíTjr

íicauão tão griladas e confumidas como le forão quei-
madas

, que era o que a V. R. deuia pretender, c elle

com iflb não íicaua tão defacreditado, nem arrifcaua as

iiáos qóie tinha em Meca ; e quanto aos turcos não era

poífiuel entregarlhos
,
porque logo coflio deíembarcarão

le meterão polia terra dentro. O capitão mor do mar
auiíou difto o V. R. ,

que pondo o negocio em confelho
le aíTentou que fe concedeííe a Garacem o que cile pidia ,

de que defpachou logo recado ao capitão mór
, que por

coníentimento de Garacem mandou a terra hum fidalgo

feu parente por nome Ruy freire , e com elle o patrão

mór, que com muyta gente , que Garacem lhes deu para
aquella obra de íerrar as galés, a fizerão em fete dias muy-
to ha íua vontade , e fe tornarão para o capitão mór , e elle

fe tornou para Goa , deixando na eníeada Pêro barreto ro-

Jim por capitão mór de dez fuílas , a que naqueila em»
prefa naõ jucedeo coufa dina de memoria.

GA,
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CAPITULO CXII.

Manda ogrão turco Safar, capitão feu, recolher a fy asgalés
que trazia Akchelubyye o que lhe fucede. O vi/o Rey man'
da Gomez dafilua com huma armada ha cojia do Mala-
uar, O Rey da Pimenta lhe manda pidir hum homem pa-

ra tratar com elle concerto de pazes / mandalhe Vafco
da cunha , e o que niffo faz, O vi/o Rey de/pacha capi^

tães para Cochim , Columbo , Maluco,

O Grão turco defpois de ter deípachado Alechelubjr

para ir tomaras galés, que Moradobec deixara em
Bnçorá, como fica dito no gouerno do V. R. dom Affonfo

de noronha , receofo de lhe acontecer algum defaílre ,

poUo ter em conta de homem mais atreuido que pruden-
te , defpachou após elle Safar Janicaro coíTayro experi-

nie;irado , em que tinha confiança, de que atrás fica feita

larga menção
, para tom-ar as galés a Alecheluby onde

quer que o achafle , e as leuar ao porto de Meca. Safar

chegou breuemente a Suez , donde partido com duas gar

lés , e duas galeotas lahio do mar roxo em Agoílo do
anno de i55'4, e achando nouas na enfcada da Macei ra,^,

que he ja na coíla da Arábia, da perdição das galés de

Alecheluby, íe deixou aly eftar ate que, tendo recado

de íer a noíla armada partida para a índia , fe foy trás

ella até a coita de Dio , onde cm quanto aly fe dete-

ue lhe forão cair nas mãos coalro náos de mercadores

defarmadas, que hião para Ormuz , em que achou boas

prefas , com que fetornou a Suez, e auifou o turco da

perda das fuás galés
,
que elle fintio em cftremo , aífy por

ella fer grande pollo muyto cufto que lhe tinhão feito
,

como polia perda da reputação , e ficar o eílreyto fem ar-

mada que o guardaííe ,
para o que mandou logo refor-

mar algumas galés, que ainda eílauao em Suez da armada

do Solimão Baxá
,
que fora cercar a fortaleza de Dio no

anno de i^i^j , fendo capitão delia António da filueyra.

O V. R. também fentido aííaz da perda das coatro náos.

detri-



470 Qiiarta Parte da Chronica

detriminou mandar logo ao eílreyto huma armada em
bufca dcílas galés do Safar, mas primeyro deípachou
Gomez da filua por capiráo mor de huma galé e cinco

fiiílas para guarda da cofta do Malauar , que para então

era armada baílante , e partio na entrada domes de Ja-
nevro do anno de i^SS' E porque quando o V. R. dom
Aííonfo de noronha fe foy para Cochim , a fazer preíles

a íua partida para efte reyno , leuara licença do viío Rey
dom Pedro para acabar de concluir as pazes que erão co-

meçadas a tratar co Rey do Chembe , do que tratan-

do o V. R. dom Aífonfo muyto de propofíto , e por todas

as vias que lhe parecerão neceíTarias , em fim não ouuera
eíícito por algumas faltas que ouue da parte do Rey do
Chembe

,
parece que achandoíTe elle diílo alcançado , e

defejando íoldar eíla quebra eícreueo cartas ao V. R. dom
Pedro, em que defpois de dar em fua defculpa, que a pref-

ía com que o V. R. dom Aífonío partira fora cauía de
ie não concluírem as pazes , lhe pidio que lhe mandaííe

hum capitão antigo na Índia com poderes íeus para

aííentar com elle o contrato das pazes , a que ajuntou car-

tas do capitão de Cochim
,
que lhe pidião ifto meímo.

Eílas cartas chegarão ao V. R. no meyo das ocupações ,

em que andaua de defpidir as armadas , mas nem por iílo

faltou ao que cumpria a hum negocio tão importante ; e

ainda que eílaua bem informado das culpas que el Rey
naquillo tinha , com tudo lhe pareceo rezão diílimular

por então com elle
, porque não auia por bom confelho

no começo do feu gouerno moílrarfe mais rigorofo e

mal fofrido que brando e fauorauel aos Reis que querião

fua amizade
, porque fe arrifcaua a ficar odiado e mal

quiílo com elles
, que era hum dos perjuizos que nelle

podia rer , e que fe no negocio preíente auia matéria de

caíligo , fe auia de guardar para outro tempo e ocafião

em que foííe mais neceíTario ; e preíentando efte íeu pa-

recer aos do confelho que para iflo chamou ,a todos pa-

receo muyto acertado, e que fe não deuia fazer outra

coufa
,
poUo que cometeo efte negocio a Vafco da cunha,

q^ue
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que acabara de fer capitão de Chaul
,
por fer hum fidal-

go de grande prudência e coníelho, e bem pratico nas

coufas da índia , e Jhe deu todos os íeus poderes para

aílentar as pazes com aqueíle Rey , e o fez partir em
cinco ou féis nauios bem petrechados ,

quafi no mefmo
tempo que Gomez da íilua partio para o Malauar. Clie-

gando Vafco da cunha a Cochim , mandou logo pollo

alcaide mór Chriílouão d'azeucdo notificar ao Rey da Pi-

menta
5
que era aly chegado com poderes do V. R. para

concluir com elle as pazes
,
que lhe mandara pidir por

fuás cartas ,
que vilTe o modo que para iílb íe auia de ter ;

e por llie elle refponder que eítaua prel^es e muyto al-

uoroçado para cumprir tudo o que eícreuera ao V. R.

para o que lhe era neceíTario irfe ver com elle , fe abalou

logo Vafco da cunha cos feus nauios , e foy furgir

deVronte do pagode de Vay geta , acompanhado de muy-
tas embarcações de Cochicn

,
que íe ajuntarão com elle ,

onde logo el Rey o mandou vifitar , e pidirlhe rnuyío

que dcfcanfaíTe aquelle dia, que ao outro fe verião
,
po-

rem nem no outro dia nem nos três íeguintes lhe cum-
prio fua palaura,eao quinto lhe mandou dizer, que fe

í^ueria que íe viíTem auia de fer ha borda d'agoa com
íós cinco Portuguefes de efpada e rodellas da íua parte,

e elle auia de ter comfigo dez dos feus naires , no que

Vaíco da cunha não reparou , e ao outro dia eílando ja no
lugar , em que fe auia de ver com el Rey , efperando a íua

vinda , em que lhe parecia que não podia auer duuida,

]he mandou elle dizer por hum naire que lhe feruia de

lingoa , que lhe pidia muyto que fe não enBidaíTe ,
que

por lhe lucedcr hum negocio de muyia importância lhe

não era poíliuel vello aquelle dia . que ao outro o veria

fem falta ; Vaíco da cunha fofrendo muyto mal aquelles

enganos fe meteo em tanta cólera, que leuou o nayre pol-

los cabellos , e diííe ao feu lingoa que lhe diffefTe
,
que lhe

não mandaua cortar a cabeça por leuar a el Rey hum re»

cado da íua parte , dizelhe que lhe va dizer que a mim
me chamâo Vaíco da cunha , que íou muyto conhecido

por
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por toda a índia, e que milhores eícrauos tenho eu na

minha eílrebaria para feruirem os meus cauallos , do que
elie he ; e reípondendolhe o íeu lingoa que aos Reis náo
•era cuílume falarfe daquelía maneyra , arrancou elle a

efpada todo acefo em ira , e lhe diííe que fe não fazia o
que lhe mandaua lhe cuílaria a vida , com que o pobre do
lingoa cheyo de medo deu logo o recado ao outro lin-

goa , mas como era na lingoa malauar, ninguém enten-

dco o que lhe diíTe : o lingoa dei Rey aílombrado do que
vira , fe foy logo a elle por terra ,e lhe deu conta do que
lhe íucedera; e Vafco da cunha íe partio logo para Co-
chim , e fendo afaílado da terra hum tiro de efpingarda

lhe capearão da praya , o que vendo Chriílouao d'aze-

iiedo fe chegou ao nauio do capitão mor , e lhe diíTe que
feria bom ver o que aquelle Rey queria ; ao que elle ain-

da colérico refpondeo que fe fofle embora , e fe foy para

Cochim , ficando o negocio das pazes fem fe tomar con-
cluzão nelle. O que tudo fucedeo na fomana fanta,e lo-

go no dia de Pafcoa polia menham entrou Gomes da íil-

va capitão mor do malauar polia barra dentro com coatro

ou cinco paraos de malauares
,
que tomou com todo o

xecheyo , e recolhendo aly as náos de Malaca, da China,
de Bengala , e das mais partes , le partio para Goa onde
chegou com huma fermofa armada carregada de muytas
fazendas. Quafi neíle mefmo tempo chegou a Goa a náo
Eípadarte da companhia de dom Pedro mazcarenhas

,
que

fora inuernar a Ormuz , de que era capitão Fernão go-
niez de foufa , e porque clíe hia prouido na capitania de
Cochim, o defpachou logo o vifo Rey para ir entrar nella,

eAfFonfo pereyra de lacerda ,
que lá eftaua por capitão,

mandou que de lá foíTe feruir a capitania de Columbo etn

Ceilão , e a dom Duarte deça defpachou para capitão de

Maluco que foy embarcado na náo Conceição , de que era

capitão dom Joríe deqa , que eílaua deípachado com
aquellas viagens*

C A
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CAPITULO CXIII.

o 'vifo Rey manda dous padres da companhia em huma ga-

leota ao Prejle João , e o que pa£''av com elle ; Manoel
de i:afconcellos vay com huma armada em bufea do cof-

fayro Safar , e o que lhe fucede,

LEuara o viío Rey dom Pedro muyto encomendado
de S. A. mandar vifitar de fua parte o Prefte João, e

mandarlhe as cartas que lhe efcreuia lobre o Patriarca e

Bifpos ,que fua íantidade lhe tinha concedidos para lhos

mandar , e ajuntando para iílo em coníelho o Biípo dom
João d'arDuquerque , e os prelados religioíos, tratou com
elles o negocio , e a todos pareceo que fe deuia mandar
hum religiofo da companhia de JESU a fazer aquella

vifitação , e com elle Diogo dias , a que chamauão o áo
Preíle

, porque fora hum dos que fe acharão com dom
Chriílouão da gama naquellas partes

,
que também aíTi-

ílio naquelle coníelho, e que o padre viíTe que animo o
Prefte moftraua para receber o Patriarca católico , e mu-
dar os feus cuílumes e ritos antigos , e achandoo difpo-

ilo para o que delle íe pretendia e defejaua , ficaíie com
elle inftruindoo nos cuítumes e cirimonias da Igreja Ro-
mana , e preparando© para a ida do Patriarca , que le

não auia de abalar de Goa fenão defpois de ter a certe-

za difto. O prouincial da companhia nomeou para eíla

ida o padre meílre Gonçallo varão douto , e de vida ex-

emplar , e para feu companheyro o irmão Fulgencio frey-

re que fora feitor em Baçaim , e para os leuar mandou o
V. R. preparar huma galeota de que fez capitão Fernão
farto por íer o mais antigo e pratico no eftreyto que en-

tão auia
, que partio de Goa em Feuereyro em compa-

nhia de Manoel de vafconcellos , que o V. R. fizera ca-

pitão mor de huma armada que mandara fazer preftes

para ir em bufca do coíTairo Safar, que era de três nauios

d'alro bordo e cinco fuftas , de cujos capitães , afora o
general , não chegarão os nomes ha minha noticia. Ma-

Part, IF, Qoo noel
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noel de vafconcellos foy íeguindo íua viagem até auer
viíh da coíla da Arábia , e íe í'oy lançar com toda a fua
armada ao monte de Félix, como leuaua por regimen-
to , para efperar aly as náos que auião de vir do Achem,
onde fe deceue íem proueito ai'é fc lhe gaftar a mouçâo,
que fe foy inuernar a Mazcate

, para recolher as náos de
Ormuz, eíhe dar guarda até Goa

,
pollo receyo que íe

tinha do coííairo Safar ,o que fez fem lhe fuceder coufa
dina de memoria. Fernão farto etn auendo vifta da cofta da
Arábia foi demandar a boca do eílreyto da banda do Abe-
xim

, por onde foy tomar Maçuá , e no porto de Arquico
lançou os padres e o Diogo diaz do Prefte, e fe foy correndo
pollo eftreyto para tomar informação das galés , e achan-
do nouas certas que nelle não auia outras fenão fós as
do Safar que eftauao varadas , fez' volta para Goa , e deu
ao V. R. relação do que paíTaua. Os padres achando cm
Arquico rezjDado aparelho para continuarem íeu cami-
nho

, fe forão has terras do Barnegais,de quem forão
bem recebidos

, e prouidos baftantemente de todo o ne*
•cenário para palTarem ha corte do Prefte , o que íizerão
em poucos <^;;;:.

^ onde forão '/ecebidos com muita felfa

e oDils gafalhados de nouenta e rres Portugueíes homens
muito honrados

,
que a!y ficarão dos que forão com dom

Chriílouão da gama. O P. M. Gonçalio defpois de deí-

canfar alguns dias foy leuado ao Prefte em que achou bom
acolhimento , e lhe deu as cartas que leuaua d'el Rey
noíTo fenlior, e do V. R. eícriras em lingoa Português
e Abexim

, que elle recebeo com moftras de muyto aluo
roço , de que a fuftancia era exortallo a deixar os ritos

e cirimonias gentílicas , e conformarfe com a Igreja Ro-
mana , e dar obediência ao fummo Pontífice , como feu

pay e auô algumas vezes tinhao eícrito que deíejauão

fazer , e que íua fantidade polia informação que S. A. lhe

dera do que lhe elle eícreuera íobre aquelle negocio ,'

mouido do feu fanto zello , e da inftancia que el Rey nof-

ío fenhor lhe fizera , lhe tinha concedido hum Patriarca,

ç dous Bifpos
, que lem falta iriao o anno leguinte. Q

pa.
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pgdrc enrão tratando da fua embaixada lhe diíTe que ao
viíoRey parecera bem mandallos diante a elle e a íeu

companheyro, para lhe fazerem a íaber a detriminaçáo do
fummo Pontífice e de íua Alteza, e após inb lhe fez huraa

larga pratica , em que por íua parte trabalhou quanto llie

foy poffiuel poUo perfuadir ao que as cartas lhe propunhão;

porem o Preíle , inda que lhe deu boa audiência , lhe re-

ípondeo que por então eílaua refoiuto em não mudar os

antigos curtumes em que viuerâo íeus antepaíTados , e

que elie não eílaua lembrado de ter efcrito a el Pvcy noí-

fo fenhoro que lhe elíe dizia na fua carta ; que fem mu-
dar feus ritos nem cirimonias feria íempre grande fer-

uidor íeu , e como ta! cí^imaua muito a boa vontade que
moílraua para as íuas couías; que o Patriarca e Bifpos
podião ir quando quifeílem , que folgaria muyto de os
ver, e lhes mandaria dar todo o neceííario , e deípois de
lá ferem

, poderoío era Deos para o encaminhar no que
foíle miihor para fua íaluaçao. Com eíla tão refoluta re-

poíta não perdeo o padre o animo, antes íe deixou ficar

ra corte , viuendo íempre com raro exemplo, c exerci-

tando cos católicos o oíiicio de bom paílor.

CAPITULO CXIIII.

Dom Diogo de noronha capitão da fortaleza de Dio faz lan-

çar fora da ilha de Dio Ahijcan abexim , e lhe toma pa^
ra fua Alteza ametade do rendiynento da alfandega que
elle pojjuhia. Chega ao V. R. hum embaixador de algims
capitães do Rey de Vifapor

,
por quem lhe mandão pidir

o Mealecaõ para o leuantarem por Rey y e a rezaoporque.
O V. R. lho concede, e o vay elle empejjoa entregar aos ca-

pitães , e oque niffo pajja ; torna para Goa mal defpofo^
de que morre em poucos dias*

NO governo doV. R. dom AfFonfo de noronha ^c^
largamente contado , como dom Diogo de noronha

capitão da fortaleza de Dio lançou daquelia ilha os Abe-
Ooo a SIS

,
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xis, e lhe tomou huma fortaleza que nella tinhnd, íem lhe
valer o grande focorro, que lhe trouxe outro Abexim cha-
mado Abifcan

,
que deípois fez pazes com dom Diogo

por mandado de Madre maluco regedor do reyno , e lhe
íicou ametade do rendimento da alfandega

, que dom Dio-
go lhe nao . pode tirar pollo ter por prouiiaõ d' el Rej de
Cambaya. Mas como eíle Abiícan era por natureza ío-
berbo e inquieto , intentou por vários modos tornar a me-
ter os feus Abexís na ilha de Dio até o tentar por força de
armas

;
porem tudo foi cm vão polia boa defenfaõ que

achou fempre nos noíTbs , de que efcandalizado o capitão
dom Diogo , no mez de Mayo defte anno de 155' 5' , tratou

com Tartacan de nação turco ( que gouernaua aquella par-

te defde Jonager ate o pagode dejaquete) que por fua

parte fizeíTe ao Abifcan roda a guerra que pudefle ; eftc

turco veyo logo íbbre elle com hum tão poderofo exerci-

to que o desbaratou de todo , e lhe tomou todo o leu efta-

do. Dom Diogo , como diíto íó pendia o eífeito do feu in-

tento , fe aproueirou da boa ocafião , lançando logo mao
polia ametade do rendimento da alfandega que corria pollo

Abiícan , c o ajuntou; ha outra ametade que- era dei Re/
noílo íenhor , no que fe deu tal manha que até agora apof-

fue fua Alteza toda por inteiro
,
que lhe rende perto de

cincoenta mil cruzados , o que íe deve ha boa induftria e

diligencia do capitão da fortaleza dom Diogo de noro^
nha. Também no gouerno de Martim Aííonfo de fouía

fica dado conta da vinda a Goa do Mealecão, irmão mais

velho do Hidalcão , negoceada com muyta inftancia por
Acedecão

,
que deíejou muito fazello Rey de Viíapor, fem

o poder leuar ao cabo.E eílando eftas coufas ja quafi efque-

cidas pollo muyto tempo que auia
,
que o Mealecão reíidia

em, Goa com toda fua família, fucedeo neíle anno que hum
capitão d'el Rey Abrahemo

,
por nome Anel maluco

, go-
uernúdor do Concão, a quem todos os outros capitães re-

conheciaô íuperioridade por íer mais poderofo que todos
,

por alguns deígoílos e fem rezoes que recebeo d'el Rey,
ajuntou aíT^r outros capitães , que também andauao desfa-

. uo-
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uorecidos e mal íatisfeitos delle,e todos fc conjurarão
antre iy para deíapoíTarem do reyno o Rey Habrahemo ;

mas por darem alguma cor a eHa vingança que querião
tomar delle , detriminaráo leuantar por Rey o Mealecao
que eftaua em Goa , dizendo que por dircyto lhe perten-

cia o reyno por íer irmão mais velho ; íobre o que man-
darão por embaixador ao vifo Rey hum liomem de que fe

confiarão , o qual entrando em Goa falou com elle em
tanto íegredo que ninguém o íoube , mas a íuílancia da
embaixada foy que lhe deíTe o Meale para o fazerem Rey

,

e fauoreceíTe eíle íeu intento, e que por iíTo lhe dariao para

el Rey noíTo fenhor todas as terras do Concao com íuas

alfandegas
,
que diziao que renderião cada anno hum mi-

lhão d' ouro ou mais. O vifo Rey defpois de tomar eílrei"

ta informação do poder dos capitães , cuja era aquella em-
baixada , e achando que erão os mais poderofos de todo
o reyno do Idalcão

,
poílo o negocio em coníclho , eo

oííerecimento que por elle lhe fazião , fe aíTentou que íe

lhe concedeíle o que pidião , mas com certas condições ,

que íe logo mandarão aos conjurados para que as aíTinaí-

lem , as quais erão : Que tanto que os capitães em Pondá
tomallem poíle do Mealecao , entregariao logo todas as

terras do Concao para o vifo Rey as prouer de capitães e

arrecadadores : Que auiaô por confirmadas todas as coulas

conteudas nas capitulações das pazes
,
que o eítado tinha

feiro cos Reys de Vifapor. Os conjurados não puferão

duuida a cftns condições, e aíFinando-as todos as mandarão
logo ao viíoRey, que com rauyta folenidade leuantou

pubricamente o Meale por Rey de Vifapor com as ciri-

monias que os mouros ufao , e fez logo com elle os con-
certos importantes ao cílado , com todas as condições e

capitulações necefíarias , e com a deuida fegurança , em
que fe declarou que íua molher e filhos ficarião em Goa,
até elle quietar o íeu reyno. O vifo Rey então mandou lo-

go pôr em ordem toda a gente de pé , e de cauallo , de
que os de pé eraó perto de três mil Portuguefes

,
que hião

repartidos em cinco bandeyras , de que erão capitães

Mar--
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Marrim Aftonío de miranda , dom Fernando de monroy ,

dom Antão de noronha , Baftião de íá , e Fernão martíz

freire, afóra os Chriílãos da terra , e os de cauallo erão

duzentos ; a qual gente toda mandou diante debaixo da
capitania de Gafpar de mello capitão de Goa , que pollo

paíTo íeco de Santiago pafíaííe lia terra firme a tomar poíTe

da fortaleza de Pondá , e ahy o eíperafíe. PaíTados os nof-

fos ha terra firme , antes de chegarem a Pondá , o capitão

daquella fortaleza
,
que nao quifera entrar na conjuração

cos outros capitães mouros , veyo com duzentos de ca-

uallo cometer a noíía dianteyra , mas de tal maneyra foy

tratado delia, que voltou logo as coílas , e fe recolheo a

toda preíTa , deixando a fortaleza deípejada , de que os

roíTos tomarão poíTe , e auifarão logo o vifo Key, que feni

fazer detenqa fe partio para o pafi^o de Santiago co nouo
Rey ha fua mão direyta : hia o vifo rey vefiido com huma
roupa francefa de brocado , e hum colar d'ombros de pe-

draria , e eípada e adaga d'ouro , leuaua doze cauallos a

deftro , todos com jaezes ricos , duzentos alabardeyros

da fua guarda veílidos de libré com alabardas , féis por-

teyros de maças de prata , c coairo de canas , hum Rey
d'armas , trombetas , ataballes , charamellas , e todos

os oíHciais de fua cafa muyto bem atauiados. No paflo de
Santiago fe deixou eftar até ter auiio de ferem chegados

a Pondá os capitães da liga, que vinhao receber o íeu

Rey, de que oprincipal fe chamaua Sal.tbatecão ; o viío

Rey então íe abalou logo daly com elle , e o entregou

aos capitães , de que íe fízerão os dcuidos autos da entre-

ga , com as folenidades neceíTarias. O Rey Meale fem fa-

zer aly mais detença, deípois de dar as graças ao vifo

Rey polia mercê que lhe fizera, e fe diípidir delle e dos

fidalgos que aly eftauão , fe pôs ao caminho acompanhado
dos que o forão buícar , e o viío Rey deixando a dom An-
tão de noronha por capitão da fortaleza de Pondá com íeis-

centos Toldados e alguns capitães para elles, que lhe deí-

íem mefas , e deixando também a Gogeíemacedim com al-

guma gente de cauallo para quietar os moradores do Con-
cão,
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cão , e fazer que acudiflem cos rendimentos aos officiais

d'el Rey noíTo íenlior
, por fe achar mal deípoílo

,
por-

íjue a fua muyta idade não fofria tanto trabalho como
tiuer^ aquelles dias, fe recolheo a Goa , íem acabar de
concluir as coufas do Concao , onde a íua má delpoíição

lhe foy em tanto crecimento ,• <^ue em poucos dias deí-

confíaráo delle os médicos , de que íendo elle íabedor

,

le preparou para a morte , com tanto animo e prudência

como fempre teue na vida , e feitos todos os autos de
Yerdadeyro Chriftao , falleceoa dezaíTeis dias do mes de

Junho deíle anno de i^^y , cuja morte foy em eílremo

ientida de todo o género de gente, porque nefle pouco
tempo que gouernou moílrou muyta chriftandade e in-

teireza na jurtiça , de tal maneyra que íem tratar de par-

ticulares reípeitos , todos os officios que vagarão proueo

nos liomens que tinhao feruido fua Alteza, conforme
ao tempo e calidade dos íeruiços, e apertando huma vez
muyro com elle por hum certo cargo hum criado de
hum valido ncfte reyno , e nao o podendo alcançar del-

le , lhe chegou a dizer que como fe permitia nao o def-

-pachar, pois auia três annos que feruia el Rey ? a que
elle relpondeo, que inda então não deípachaua fenao os

de vinte e de quinze annos de feruiço
,
que como che-

gaíle aos de três , fe lembraria delle : fez muytas leis c

ordenações proueitoías para aquelle eftado ,
por onde fe

entendia delie que o ouuera de deixar reformado fe a

morte lho não atalhara : foy íepultado na Sé de Goa com
toda a pompa e íolenidade funeral que então foy poíli-

uel , e com a meíma fe lhe fizerão todos os officios cu-

ílumados , a que aíliftirão todos os fidalgos e officiais do
gouerno que íe então acharão na cidade , com gerais mo-
ílras de fentimento por aquella perda

,
que para aquel-

le eftado nãp auião por pequena.

.

C A-



480 Quarta Parte da Chronlca

CAPITULO CXV.

O jallcchnento do Infante dom huis , e algumas coufas

Juas cm feii louuor ; trata-fc também dofenhor dom Aiu
tonio feu filho,

O Infante dom Luis, irmão dei Rey dom João o tcf-

ceyro noíTo íenhor , o primeyro logo após elle
,

eftando na íua villa da Saluaterra
,
que eílá ao longo do

Tejo da banda de Almeirim hum bom efpaço antes que
cheguem a elíc , onde tinha goílo de paíTar algumas par-

tes dos inuernos ,
que lhe vagauão dos negócios da corte,

a que lhe era forçado ler prefente
,
por fcr efte lugar etn

íy muyro acomodado para os paflatempos da caça, a qae
tinha particular aífeyção , e onde tinha feito hum grande

c Tuntuofo apofento, qual conuinha ao gafalhado de fua

peíToa , mas não de todo inda acabado, e poílo em fua

perfeição, veyo a adoecer nella de humas terçans notas

de tão ruim calidade que o obrigarão a fe vir para mais

•perto de Lisboa a tratar de íua íauJc , e íe veyo agafa»

Jhar na quintam que foy do conde de linhares ,que eítá

ao longo do rio Tejo alem do moeftiyro de íaõ Bento o

•velho dos frades azues da ordem de faó João Euange-
liíla ,

pouco mais de meya legoa da cidade , onde tratan-

do-fe logo da íui cura.^ com aquellc cuidado e diligen-

cia que fe deixa bem entender, a iníirmidade todauia per-

miti© noíTo fenhor que foíTc cm tanto crccimento, que

dentro de poucos dias o Icuou para fy huma coarta feira

vinte c íete dias do mes de Nouembro do anno de I55'5',

onde o acompanharão até á fua ora derradcyra
,
por man-

dado d'el Rey noíTo íenhor , dom António de taide con-

de da caftanheyra , e Pêro dalcaçoua carneyro íeu fecre-

tario e do feu confelho ; falleceo em idade de corenta e no-

ue annos e noue meies com tantas lagrimas, e tão geral dor

e íentimento
, quanta merecia a perda de hum princepe

que era geral focorro de todos os neccílitados. Logo ha

quinta feyra feguintc ha meya noite foy leuado pollos
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1

irmãos da Mifericordia de Lisboa, e pollos capellães

dei Rcy noíTo lenhor ao rooefteyro de Belera , onde foy

enterrado junto do Cardeal dom Affonío feu irmão. As
raras virtudes e dotes "da natureza deíle raro e valeiofo

princcpe , alem d'eftarcni inda agora tão viuas na memo-
ria de todos os iiomens dos antigos que o inda alcança-

rão viuo
,
pollo que virão nclle , e dos modernos pol-

lo conhecimento que a fama e o feu grande nome lhe

deu delle, que todos parece que as tem preíenres , achar-

íehão também tão larga e difufamente eícritas pollo dou-

tiílimo varão Damião de goes aos cento e hum capítu-

los da primeyra parte da chronica que fez dei Rey dom
Manoel feu pay

,
quando tratou do íeu nacimento, que

parece que não deixou couía que outrem pudefie dizer

delle ; porem como a my me yeo ter ha mão huma infor-

mação de algumas coufas íuas, que não deuiao de chegar
ha noticia de Damião de goes , dirá de tanta fee e cre-

dito que por ninhuma via fe lhe pode pôr duuida
, pare-

eeome que não compria com a particular obrigação que
os Portugueíes temos a efte noflo feliciífimo princepe , íc

paíTaíTe por ellas com filencio, e as não pufefle nelle lu-

gar para que a todos fejão notórias ; e começando polia

obediência e acatamento que linha a el Rey feu irmão ,

foilhe íempre tão fometido em todas as coufas
, que afo-

ra fe mollrar el Rey bem contente e íatisfeito delle , che-

gou a dizer que co exemplo
,
que os outros feus irmãos

podião tomar delle nefta pane , de irmãos lhos conuer-
tera em próprios filhos ; e eíles mefmos termos ufaua
com a Rainha dona Caterina noíTa lenhora , e não con-
tente inda com iílo , defpois de ter muytas cans , e fer

muyto mal deípoílo de gota , era tamanho o refpeito que
tinha ao princcpe dom João leu fobrinho, e tantas as

cirimonias de que ufaua com e!Ie cm pubrico e em íe-

creto em todas as coufas que íe ofPereciaõ fendo elle pre-

fente
, que lhe veyo el Rey a pidir muytas vezes que fe

iroderafTe naquillo , e naô parTaíTe os limites do que era

reza 6 ; a que dle reípondia pidindo por mercê a S. A.
Farí. IK Ppp que
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que lhe naá mandafie [outra coufa naquelle particular,

fe naÔ o que fazia
, porque aquillo era o que clle dcuia

fazer, eo que cumpria a feu íeruiço e ao do princepe,
coque era neceíTario para bom exemplo dos homens;
e no que deu mais clara moílra deíla obediência e reípei-

to que tinha ha vontade dei Rey , foy que tratandolTe

no confelho do caíamenco da Infanta dona Maria fua fo-

brinha
,
que defpois foy princcfa de Caílella , e íendo

parecer qunfi da mayor parte dos que eílauão no coníe-

Iho
,
que el Kcy a caíafle ccr Infante dom Luis feu irmão ,

c nao em Cdítella
, por rouytos refpeiros e confideraçoes

juftas e deuidas ao bem do reyno , c ha luceílaõ delle ,

elle vendo que era contra o parecer e vontade dei Rev
leu irmaõ , o diírimuiou com tanto, fífo e fofrimento, fera

tratar nunca para ifto de meyos humanos, podendo por
ventura íer juíios e necefiarios ha Chrilfandade

,
que nin-

guém moítrou nunca mais goílo e contentamento do que
el Rey naquillo queria c fazia, que elle , tendo por mayor
intereíTe para íy obedecerlhe e conformaríe com a fua

vontade
, que todo o que daquelle cafamento podia ef*

perar ; e aíTy nas feílas que fe fízeraõ nas vodas da prin-

ccfa , em ninguém íe enxergarão mais moílras de goílo

e de contentamento quenelle, e em todos os negócios
<que fe tratarão acerca daquelle cafamento , ninguém íe

inoílrou mais liure e ifento de particulares refpeitos que
elle : viueo fempre eíle princepe taó alheyo de intereíTe

próprio
, que íendo filho fegundo de feu pay , e de tan-

to merecimento e importância para eíle reyno, que el Rey
íeu irmaõ íobre elle deícanfaua nas mais das coufas , ou
por ventura em todas as do gouerno delle , nunca fe fou-

be delle que negociaííe com el Rey couía que foíTe de
importância mais que o que lhe deixara el Rey íeu pay ,

porque todo leu cuidado e merecimento pôs fempre nas

mercês que dei Rey alcançaua para hos Jiomens , e em
]hes procurar a íatisfaçaõ de íeus feruiços, e os remédios
de feus agrauos

, quando acontecia teremnos , e aliuiallos

nelles- , e bufcallos para iíTo com fua própria peíloa quan-

do
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êa compria , íem tratar de negocear nem ptocutãr para

fy mercê alguma : e com tudo em codas as ocafióes que
fe offerecerao de fe fazerem feftas neíle reyno em quanta
ellc foy viuo, fe achou íempre preíenre como conuinha^

mais pollo que compria ha decência da coroa e do cita-

do
,
que por goílo que tiucííe diíTo , fem nunca para âl*

guma delias pidir a eí Rey ajuda de cufto , e tudo fez

fempre hã fua particular deípefa , coufa dina de tanto eí-

Í>anto como louuor
,
por quaõ coftumado e ordinário foy

èmpre nos Infantes, naó ÍÒmenre nos que tiueraô pouco dô

feu , mas ainda nos que tiueraó muyro
,
procurarem íe-

rem ajudados de feus Reis em íemelhantes ocafiões, prin-

cipalmente fendo efte InEinte o filho íegundo dei Rey
que menos teue da coroa dcfte reyno, que todos os Infan-

tes fegundos delia. Vagando por morte de dom Jorfe

dalencaftre os dous meílrados de Santiago e d'Auis , e

fendo cuftume antigo nefte reyno poíluiremno Infantes

delle , tratou mais de aconíelhar a el Rey que os uniife

ha coroa
,
que de lhe pidir algum para íy , íucedendo

vagarem em tempo em que elle eftaua muyto indiuidadò^

€ naó podia comprir inteyramente com a decência dé
fua peíToa na continuação da corte , em que por el Rejr

lho mandar , c tratar com elle todas as couías do gouer*»

no , naó podia deixar fempre de íer prefente. Acabada
a jornada que o Emperador fez a Tunez j em que íe

achou prefenre com elle , de que também Damião de go-

cs trata largamente quando trata do feu nacimento , fe

recolheo a efte reyno com grandiííima fatisíaçaó de todos

os ícus naturais que nella o acompanharão , e deixando
tanto nome antre os eftrangeyros do grande valor de
íua peífoa , e prudência nos confelhos da guerra

,
que

ebrigou o Emperador a mandar fobre ifío embaixadores
a el Rey noITo íenhor a lhe darem conta da verdade di-

Ho , e obrigarfelhe por cartas fuás a pôr íua peíToa e íeus

cílados todas as vezes que cumpriíle ha coroa deli©

reyno
,
por lhe dar hom tal irmaõ e companheyro naquel-i

la jornada , que fora toda a parte da vitoria q:ue noílo?

Ppp z fe-
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fenhor lhe dera nella , na qual o Infante nunca aceifou

do Einperador couía alguma , antes fez muytas mercês
aos léus gentis homens da camará, e has mais pefioas

iquc feruiraõ em todo o tempo que com elle ellcuc, o qual
aliy no campo como em toda a outra parte o agaíalhou

íèmpre comligo , e o mandou íeruir e acatar como a fua

própria peíloa , uíando com elle no tratamento c com-
municaçao antre ambos das próprias corteíias e cirimo-

nias que o Infa-nte ulaua com elle. Das_^ duas idas que
fez a Calteila me pareceo rezao e necelTario dar aqui

conta ,
por (atisfazer a alguns juizos errados que enrao

íe poderiao lançar íobr'ellGS, e quiçá le lança; áo ainda

agora, cuidando que as fez elle poilo goílo que teria de
vtr a Emperatriz lua irmam poUo muyto que ambos fe

queriaõ, que polias rezôes que ouue para as fazer , das

quais huma foy para tratar co Emperador do termo que
íe tomaria nas coufas dantre eftes reynos e o de Fran-
ça , donde le feguiao tantos males , danos

, perdas de
valldilos

,
preías de fazenda , cartas de marca que contra

Portugal erao paíladas , e dizer el Rey de França que po«
«áiaó íeus vaíTallos com rezaõ e com juíliça ir aos fenho-

rios , conquiftas , e demarcações dei Rey , e que aíTy eraô

comuns e cõmerciaueis todos aquelles lugares e mares
adjacentes a elies , aos Franceíes , como acs Portuguefes,

c penhorar e obrigar o Emperador neíUs couías , as

quais tratou com elle de tal maneyra,e com tanta pru-

dência e iutileza de engenho , que cftando o Emperador
em guerra apregoada com el Rey de França, e queren-
do. ie el Rey nollo íenhor declarar pollo Emperador con-
tra elle , auendo que aily conuinha ao bem deíle reyno,
naõ fomente penhorou e obrigou o Emperador para aju-

dar a el Rey noílo fenhor em qualquer fuceílo que ou-
uefle antre França e Portugal , mas ainda naó permitio

que íe declaraile por elle, dizendo ao Infante , que nao
conuinha por enraõ a el Rey moftraríc parcial , fcna6 neu-

tral a el Rey de França , de que ao Eirperador fe naá

podem negar os deuidos louuores ; por ut mais reípei-

IQ
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to ao que cumpria ao bem deíle reyno ,que ao eílaco em
que cntaó eílaua , nem ao Infante dom Luis as dcuidas

graqas
,
por ler o meyo por onde correo eíle negocio ,

pois acabou ranro com a lua grande prudência e enten-

dimento
,
que naÓ fomente ganhou a vontade do Empe-

rador para as coufas de França , mas fez que ficaíTe con-

tente e obrigado poilo cfíerecimento que el Rey nolTo

fenhor lhe fizera de Te declarar por elle , e elle melmo
o aconfí-lha^^e que o naô pulelle por obra. A outra ida,

que fcz a CalUila , foy a tratar de pazes antre o Empe-
rador e el Rey de França , pollo perigofo citado em
que enraõ elbua toda a Chriítandadc , e por qu. õ impor-
tante e nectllaiio era ao bem ,hadeftnlaõ, e íegurança

delia eílarem unanimes e conformes dous taõ podcrolos
princepes ; e ordenandofle paflarfe o Infante do Emipera-

dor para el Rey de França a tratar com elle da meíma
matéria, eílando ja deípedido do Emperador , e queren-

doile pòr ao caminho , lucedco tratarle antre os capitães

de hum e do outro de tregoas por certo ten^po
,
por on-

de parecco bem o Emperador e a cl Rey noflo Jenhor,

que conuinha nao paHar o Infante a França , e tornarfe

a efte reyno daly donde títaua co Emperador ^ o que íez

com muyta fatisfaçao delie , e com. lhe mcftrar o Empe-
rador em todas as coufas o grande reTpeiío que lhe ti-

nha. Teue hum fiiho natural por nome dom António,
para o qual nunca impetrou mais nefte reyno que o prio-

rado do Crato que elle poíluhia , e no feu teílam.ento fe

lembrou mais do que podia pertencer ao fenhor dcm Du-
arte leu íobrinho , filho do Infante dom Duarte ftu irmão,

no que para elle pidio das coufas que v?gauaõ por íua

morte , do que fe lembrou do que podia fer neceflario

ao fenhor dom António feu filho , o qual com tudo foi

princepe em que concorrerão muytas pi-rtcs dinas de

fua pelloa , brando, liberal, ccnuerfauel , inclinado a

locorrer aos que fe a elle chegauaõ no milhor modo que

podia, e dino de milhor fortuna, fe rrdos ccnklhcs de

confelheyros intereílados o naô preutitcraÔ , e lhe no
ce-
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cegara o feii claro e perípicaz juizo e entendimento de'

inancyra
,
que o forçarão a que procurando por alcançar

o que nao era leu , nem lhe podia vir por dircyto, pcr-

deíTe tudo o que era feu e poíUihia pacificamente, por
onde lhe foy neceíTario deílerraríe da íua pátria , onde
era feruido e acatado , e viuia com muyra abaftança , e
honra , c credito de íua peíloa , e peregrinar por terra»

eílranhas , e aceitar de Reis eftrangeiros fauores e mer-
cês para poder paílar a vida , a qual paílou em muyta
miferia e deígoíto , até que em meyo de taô iriíle e mi-
leraael eílado antes de muytos annos o foy bulcar a mor-
te ,

que por ventura entaõ lhe íeria mais aliuio que pena.

CAPITULO CXVI.

Ahre-fe a primeyra fucejjao por morte do V,R. dom Pedro\

acha-fe nella para gouernador da índia Francifco bar"
reto ; dajje conta de hum incêndio que ouue na ribeira

das armadas. O governador fe vay daly a Fondí ver co

Mealecaõ , e o que li ordena
; faz capitão daquella for'

taleza dom Fernando de monroy ; manda dom Antão de

noronha com muyta gente de pé e de cauallo a tomar pof-

Je das terras de Concão ^ e huma armada em feufauQr\
eile dando ordem ao que lhe fora majuíado , vay deman^
dar hum capitão do Idalcao

,
que anda daly perto ;

peleja

com elle , e o que lhe fucede,

A Gabado o a^ílo do enterramenro do V. R. dom Pe-

dro mazcarenhas, logo parante todos os fidalgos

que aly fe acharão íe abrio a primeyra fuceflaó na forma
que era cuftume ahriremfe todas , em que fe achou no-

meado para gouernador da índia Francifco barreto, que
tarnbem eftaua prefente , aquém logo com as cirimoni-
as cullumadas foy tomada a menagem , e entregue a go-
uernança , em quem geralmente íe ouue por muyto bem
empregada oollas boas partes que nelle concorria6 , e

auenio fós» oiio dias que tinha tomado poílc delia, fu-

ce-
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cedeo ha veípora de S. João de noite Innçar hum homem
hum foguere de liumas caias junio a noíía Senhora do
Roíayro

,
que encaminhando para a ribeyra das armadas,

foy cair fobre o gajeao S.Matteus, que eftaua varado cu-

bcrto de palha , e tomou íogo com tanto imipeto, que por
fer entaô o vento rijo íe foy ateando aos outros galeões

(que lambem eílauaõ varados ) de hum no outro de mia-

reyra que parecia que ardia roda a cidade. O goucrna-

dor com todos os fidalgos e loldados acudirão logo ha

ribeyra a deícubrir todos os outros galeões que eílauaó

varados ,. e cubcrtos de palha ; e acudirão lambem aos

que efcauaõ no miar
,
que para os outros cm que o fogo

andaua naõ auia remédio. Aquy nem o meímo gouerna-

dor, nem dos que cem elle andauaõ ouue algum que du-

uidaíTe meteríe polia agoa e pollo lodo antre os galeões

que ardiaó, nem. moílrar receyo das labaredas, e traues que
cahiaõ delles , para (aluarem a mais armada daquelle

perigo
i
antes ouue alguns ioldados que fe meterão nos

galeões que ardiaô , por verem Ic lhe podiaÕ valer , mas
na6 tirarão daquy mais fruto que recolheremfe parte dei»

les bem queimados e abr?íacos, m.r.s naõ fem grande

louuor íeu , e inueja dos que naõ fízeraõ o meímo , nem
fem m^erccs e fauores do gcuerrador ,

que os abraçou a

todos , e a hum lançou a cadea que trazia ao pelcoço ,

a outro deu o anel do feu íinete , e a outros deu outras

peças em penhor das mercês que eiperaua de lhes fazer,

que deíempenhcu com muyta liberalidade , e fcy eíla

lua diligencia de tanto proueyto
,
que bailou para dar

tanto animo a todos
,
que puícraõ em faluo toda a mais

armada. Durou eíle incêndio toda aquella noite e o dia

feguinte , em que fe ccníumiraõ íeis galeões reais , coa-

tro caraucilas , e duís fermoías galés
,
que todos fenti-

raõ muyto
,
porque eraÕ hum.a grande parte da força da-

quelle eftado ;
porem no gouernador fez eíle ientinenro

irayor im^preílaó que em todcs , auendo por grande mo"
fina fua fuceder aquelle tamanho deíaílre no principio de

leu governo j c fez quantas diligencias lhe foraó pcílueis

por
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por íaber donde aquelle mal iiacera
,
prometendo gran*-

diílimos prémios aquém lhe deícubrilTe o autor deile ,

mas nunca fe pode faber coufa alguma, por onde ouue
fobr'i;ro vários juizos e fofpeitas , mas o que íe teue

por mais certo foy que hum João rodriguez d'alcunha o
Calandar (que he o mefmo que peregrino) fora o que
lançara o foguete, fem tenção nem penfamento algum da-

nado , o qual vendo o mal que era feito fe paíTou ao Ba-
lagate , e dal/ para Cambaya , onde andou peregrinando
muytos annos , donde lhe íby pofta a alcunha de C Man-
dar , e deípois veyo a caiar em Ormuz, onde viueo muy-
to tempo j e porque o gouernador teue íofpeita que aquel-

le mal lhe poderia vir por ordem do Idalcaô
,
pollo fa-

uor que fe dera contra elle ao Mealecaõ , ordenou para

íegurança da outra armada vigias que andaílem fobr'ella

por mar e por terra , e genre de guarda que acudifíe aos

rebates, íe alguns fucedefíem por eíla caufa, e tratou

também logo de reftaurar aquella perda com outros

tantos nauios como os que fe queimarão
,

para o que
mandou pidir ajuda de madeyras aos Reis vizinhos , e

a cidade lhe acudio também co que pode , e os Brama-
nas de Goa lízerad ha fua cufta huma galé, que foy das

mais fermofas que ouae naquelle eftado , nem lhe filrou

entaõ a ajuda das cidades do norte Cliaul e Baçaim , a

que«i elle a mandou pidir por cartas íuas para a reforma-

ção da armada , e os capitães e feitores daquellas Forta-

lezas também por feu mandado fizerao ncllas alguns na-

uios ha cufta do rendimento delias , o que fe fez com
tanta preíTa, que quando lhe chegou o fuceíTor na gouer-

nança ja tinha poíla a armada no eftado dantes. O go-

uernador a primeyra couía
,
por onde começou o feu go-

verno , foy por emparar e recolher rodos os criados do
viío Rey morto , e confirmar todas as couías que elle ti-

nha feito; eapós iílo mandou recado ao Mealeca6 (que
ainda naõ tinha fubido o Gate) que fe vieíTe ver com elle

a Pondá , para onde logo fe partio com a meíma com-
panhia e aparato com que o vifo i^cy lá fora, e achan-

do
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do ja aly o Meale , reriíícou com elle todas as couías que
tinha aírentadas co vifoRey dom Pedro, o que acaba-

do em pouco tempo , o Meale fe tornou ao lugar donde
viera , e o gouernador deu ordem para íe fazerem por

el Rey noíTo íenhor os arrendamentos de todas as tenada-

rias da jurifdiçaõ de Pondá , pollo mefmo modo que

corriaó em tempo dos mouros , e lhe nomeou officiais

Portuguefes , a que mandou que fizeíTem muytos fauo-

res ha gente da terra , com que lodos ficarão quietos e

contentes ; e fez capitão da fortaleza de Pondá a dom
Fernando de monroy , donde tirou dom Antão de no-

ronhâ que entaõ cílaua nella, e o leuou comíigo para Goa,
onde chegado o mandou logo a tomar poíTe de todas as

terras do Concaó
,
para o que lhe deu feiscentos folda-

dos Portuguefes repartidos em três bandeyras , de que

foraó capitães Jorfe de moura
, Joaò lopez Icltaó , c hum

£oão pereyra, que fegundo o parecer de alguns eícrito-

res fe chamaua Chriltouíío pereyra homem , e lhe deu

mais oitenta de cauallo dos moradores da cidade muyto
bem concertados , e mil e quinhentos piaens da terra

com feus naiques, e mandou em fua companhia a hum
dom Joaõ, que fora mouro , e hum dos principaes capi-

tães do Idalcáo , que fe fizera Chriílão em Goa , homem
animoío , e de muyta .'erdade

,
que lhe hia fazendo o

oííicio de adail , e mandou logo cora elles oíHciais ne-

ceilarios para as coufas da fazenda; na qual jornada fe

acharão com dom Antão por auentureiros muytos fidal-

gos e caualeyro*; honrados , antre os quais forao dom
Luís d'a!meida filho de dom Lopo d'almeida , Alexan-

dre de íoufa , que fora capitão de Chaul , Aluaro perey-

ra , Ruy barreto , João de meio da cunha , Jeroniirio de

loufa , Diogo de vaíconcellos , Luis pinto pimentel , Gar-

c'a queimado , Vafco correa , e outros a que fe não pude-

rão líber os nomes. Logo após a partida de dom Antão
mandou o gouernador em feu fauor huma armada de

oito nauios para andarem ao longo da coíla , de que fez

capitão mór hum foao de lima fidalgo honrado , de quem
rarí. iF. dqq ^e
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íc não labe o nome próprio , nem íe íouberão 05 nome»
dos capitães dos outros nauios. Dom Antão fem contra-

dição alguma tomou poíTe de Banda , Curale , e de todas

as mais aldeãs , e tenadarias
,
que proueo dos officiais"

neceííarios com tanta íatisiação de lodos os da terra ^

poIJos fauores que lhes fazia, que de todos ficou muyio
bem quiílo ; dos quais fendo auiíado que ao pé da lerra

do Gate na entrada das terras, que o Meale dera a elReyr

nollo fenhor , andaua hum capirao do Idalcao chamado
Xacolim com íete mil homens de peleja arrecadando as?

rendas delias , por coníelho dos léus capitães pôs a íua-

gente em ordenança , e foy demandar pollo rio de Car^
lim dentro , que ellá doze legoas de Goa

,
para lhe dar

batalha , e os nauios
,
que andauão na coíla , tomarão du-

as cotias , em que o Xacolim mandaua para Cambaya fua

molhcr e filhos e roda a fua fazenda
,
que fendo tuda

Jeuado ao gouernador o eftimou grandemente. Dom An-
tão fe foy alojar aquella noite em Achará fora da po-*

uoação, onde fe fortificou quanto lhe pareceo neceíTario

para pafíar íeguramente por meyo do mourilco dom João
que trazia coniíigo , e que era bem pratico nos ardiz que
os mouros aly cuftumauão ufarem íemelhantes ocalioes,

O Xacolim labcndo que dom Antão era aly chegado por
clpias que trazia fobre elle , paiVcendolhe que no cam-
po podia auer deícuido , mandou hum capitão com mil

homens darlhe aquella noite hum aíTalto ,
que comete-

rão os nofios com grande ímpeto , mas como o dom Jo*
ao eílaua ja de íobre auifo, e preftes para aquelle encon*
tro , como quem o eíiaua eíperando , em fentindo osf

inimigos deu nelles com tantas gritas e fúria , que etn

breue eípaço os fez voltar as coftas de todo desbarata-

dos , e feguindolhe o alcanço , mandou recado a dom An-
tão que o fauorecefle

,
porque hia com vitoria , e os foy

matando e catiuando até que , não vendo ja a quem íe-*

guiíTe , voltou carregado de defpojos de armas e cauallos,

afora os catiuos , e no caminho encontrou dom Antão que
Ília em bufca delle , de quem foy recebido com muyta»^

hon-
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íionras , e todos os que com elle vinhâo , e mandou lan-

çar hum bando que a toda a peíToa, que lhe trouxeíTe ca-

beça de inimigo, daria dous pagode? , o que fez ferem buf-

cados com muyta diligencia e curioíídade , e em íendo

menham que íe começou a bufcar o campo , íe achou an-

tre os corpos mortos dos inimigos hum ja fem cabeça,

que tiniia oito palmos de comprido, e os braços e as

pernas de tão deíacuílumada grandeza que parecia gigan-

te , era homem aluo , e nos trajos parecia eftrangeyro e

nobre. Dom Antão detriminando por coníelho de todos

os capitães de ir em buíca do Xacolim , antes que tiuef-

íc tempo de fe refazer da perda que recebera , fe partio

Jogo com toda a gente , e has oito oras do dia chegou ao
rio de Carlim , c vio que da outra banda delle eílaua o
Xacolim com toda a íua gente poíla em ordem num lar-

go campo , e em todos os paíTos
,
por onde o rio 11- po-

dia vadear , tinha poftos muytos arcabuzeiros , e muytos
homens com bombas de fogo: dom Antão com tudo de-

triminando pafiar ha outra banda com a geme de caual-

lo , mandou Jorfe de moura que com a fua companhia
fe fofíe pôr em hum ilheo que aly fazia o rio

,
para da-

ly o fauorecer com a arcabuzaria , e mandando diante

dom Diogo pereyra , cometeo elle também logo a paíTa-

gem
,
que os inimigos trabalharão quanto lhe foy poíli-

uel por lhe defender, em que derrubarão oito dos nof-

fos de cauailo , de que hum perigou íomente , e com tu-

do paíTarão ha outra banda em que hum dos noíTos di-

anteyros foy dom Antão
,
que cometendo os inimigos

CO íeu cuílumado esforço , os fez afaftar do rio de ma-
neyra que a noíTa gente de pé teue lugar para paíTar ha

outra banda, e com a arcabuzaria aperrarão tanto cos

inimigos ,
que os fizerão voltar as coílas com morte de

mais de quinhentos ; e os noílos de cauailo co mourifco

dom João, e os piaens da terra lhe forão feguindo o

alcanqo duas legoas , em que matarão outros íeiscento?,

e tomarão muytos cauallos e armas , afora o deípojo do

arrayal que foy muyto grande. Com efta vitoria íe reco-

Qqq 2 iheo
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Ihco dom Antão a Curalle, ondeie curarão os feridos è

enterrar:.:» os morros
, que não chegarão a trinta

i
e doni

Aniâo íe fez aly forte, e foy continuando com a arre-

cadação de todas as rendas do Concao para eIRey noi*

ío fenhor.

CAPITULO CXVII.

O Mealccão he kuantado por Rey de Vifapor ; o lãakão
trata de lhe dar a morte , e comfauor d'el Rey de Bi/na'

ga lhe toma o reyno , e lança fora delle, Adatida gente

de guerra a tornar pcjje das terras do Concao^ que eftão

em poder dos nojfos ; e o que o gouernadorfaz fobre ijjo,

EfJi Ceilão Je leuantao nejle tempo nouas reuoltas com
muyto dano da Chrijiandade daquella terra, ea caufa

donde procedem. Chega Ajfonjo pereyra de lacerda por
capitão daqueHa ilha \ faz guerra ao Tribuly pandar
com faiior do Rey de Seitauaca , e o que pajjd nella , e o

fim que tem,

ONouo Rey de Viíapor Mealecao íc deixou eftar no
lugnr, onde o leuarão Salabatecão e os outros capi-

tães que o forão receber em Fondá por mandado do vi-

fo Rey dom Pedro , até que teue auifo de Anel Maluco
(que era o principal daquella liga, e então eftnua emBil-
gão) que eílauão ja todas as couías preparadas para o feii

recebimento, com que fe pafibu aBilgão, onde o Anel
Maluco e os outros capitães o leuantarao por Rey de
Vifapor com as ciritnonias antre elles cuílumadas com
grandes e folenes feíla? ao íeu modo , e daly íe paflarâo

ha cidade de Cheire , que hc em cima da (erra do Gate;

de que íendo auifado el Rey Abrahemo , mandou come-
ter AneJ Maluco que lhe cnrregaííe o Meale , offerecea-

dolhe por iílo tão groílos partidos que o teue quafi ren-

dido , mas inda que iílo íe tratou com todo o fegredo

poaluel , não pode fer tanto que não chcgalTe ha noticia

cie Salebatecão , que antre os mouros era tido por ho-

mem
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mem cie grande efprito e primor, que fe foy ao An^l Ma»
luco 5 e lhe eílranhou muyro , lendo quem era, caber nel-

Je huina tamanlia traição como era querer por ninliiim

intereíTe entregar hum homem iniiocente, que fe fiara del-

le , e que elle fizera e jurara por íeu Rey e ferhor a

ftu inimigo , que o não queria para outra ccufa Icnao

para lhe tirar a vida , e com eílas e outras? m.uyfas rezões,

a que também ajuntou que elle o não auia de ccníentir

até perder por iflo a vida
,
pois por feu mandado o fora

receber da mão do viío Rey , teue tpnta força com Anel
Maluco

,
que de nouo jurou de le não apartar do fervi-

ço dei Rey Meale , e lhe guardar íempre a fé e lealdade

que lhe deuia como a íeu Rey e fenhor. Em quanto o
Idalcão trataua deites concertes comi Anel Maluco , mian-

dou por íeus embaixadores pidir a ei Rey de Biinaga, que
o quiíefíe íocorrer com a mais gente que pudeíTe

,
pollo

grande rifco em que eflaua de perder todo o ítu reyno

íe lhe íalraííe eíle feu íocorro , e por ifo lhe mandou
oíFerecer m^uyto grandes partidos , que el Rey de Bifna-

ga aceitou , e lhe concedeo o íocorro para fe íatisfazer

do efcandalo que tinha dos capitães da liga pollo naa
admitirem a ella , mandandoílelhe offerecer para iíío, por-

que defejaua com aquella ocafiao íatisfazeríe de algumas
queixas que tinha do Idalcão , o qual ciTerecimenio os

da íiga não aceitarão a el Rey de Bifnaga receando que,

como elle era muyto poderofo , fícafíe em fim fenhor de

tudo; eo focorro, que elle mandou ao Idalcão, foy de

quinze mil homens de cauallo e de pé debaixo da capi-

tania de hum irmão feu chamado Viça tarrajo
,
que ca-

minhou com tanta preíTa
,
que os capitães da liga não

fouberão da fua vinda fenão deípois de o terem ja muy-
to perto 5 e não fe achando com poder para lhe refiííi-

rem íe diuidirao era companhias cada hum para fua par-

te , onde lhe pareceo que podia eí^ar m.ais feguro , ícm
Jeuarem mais gente que íuas familias ; e na do Ãleale fo-

rno Anel Maluco , e Sakbritecão, e outrc^s alguns capi-

tães , que com Itguro, que mandaião pidir ao JMelique

,

le
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íe recolherão para o íeu reyno
,
que confina co do Idalcao

para aparte do norte, e antes de chegarem ha cidade

de Madanager mandou o Melique chamar Anel Maluco
c Salebatecâo , e lhes fez dar a morte por induzimento de
hum grande feu priuado chamado Guaíembeque , que tam-
bém a quifera dar ao ]\leale fem o faber o Milique , íe

lhe não fora ha mão fua mãy Bibiamana , trazendolhe

ha memoria o parentefco que com elle linha , e o man-
dou leuar h:^ fortaleza da íerra de Baula , onde o man-
dou prouer baítantemente de tudo o neceUario conforme
a fua calidade , e lhe pôs de guarda hum capitão de con-

fiança para que de ninguém pudeííe receber dano. O vi-?

ca tarrajo vendo os inimigos desbaratados mandou dizer ao
Idalcaó

,
que fe aly nao tinha mais que fazer lhe cumpriífe

o que prometera a íeu irmaõ el Rey deBifnaga; a que

^lie refpondeo com muytos agardecimcntos do que fize-

ra , e com hum milhão de ouro para as deípeías do ex-

ercito , e para elle hum rico prefente ; mas não tratou

de fe ver com elle, com receyo do grande poder que

comfigo tinha. Tanto que o Idalcao fe vio deíapreíTado

do grande aperto em que os conjurados o tinhão poílo.

Jogo mandou muytos capitães com gente a tomar pofie

das terras de que eiles erão fenhores , e outros contra a$

terras do Concao que eílauao em poder dos noífos \ de

que fendo logo auiíado o gouernador ordenou , por de^

triminação do confelho em que propôs o negocio , man-
dar recolher com muyta brenidade aíTy a dom Antaõ ç

.todos CS ofíiciais que elle em Concao tinha pofto , como
a dom Fernando de monroy que eftaua em Pondá , de

que a cada hum mandou dous recados
,
porque ao pri-

meyro lhe naó obedeceo logo ninlium delles ,e ainda ao

fegundo o fizeraô annbos de muyto má vontade , por-

que leniirao muyto largar o que lhes fora encomendado,

lem verem o rollo aos inimigos. Em Ceilão neíte tempo
ouue também nouas reuoltas , nacidas da prifaõdoTri-

buly pandar pay d'el Rey feita por dom Duarte d eça ca-

pitão de Columbo, da quai fugindo elle por induftria de
lua
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fua molher fez muytos danos por roda á terra rhatáirdo

muyros dos Chriílãos^ dílla , e derrubando muytas Igre-

jas que nella eftauao edificadas , como no gouerno da
viío Rey dom Affonío fica dito íargamente. Vendo pois

enraó o Madune Rey de Seitauaca , antiquiílimo inimi-

go noífo, huma taô boa ocaíiao para íatisfazer a nvá von-
tade que nos tinha , rna-ndou por feus embaixadores dar

ao Tribuly os parabéns da lua foltura , e períuadillo a
fe vingar das afrorttas que tinha recebido dos Pórrugue-

fes 5 para o que lhe offefeceo ajuda de gente e dinheyro;

Cjue fendoihe aceitado por elle , lhe mandou íeis centos

chingalans côm feus modeliares , e o dinheyro que llié

pidio, Tribuly com efta gente , e com d mais que po-
de ajuntar, deftruhio os lugares de Paniture , Galiture ,

Berberem , Biligaõ , e Gale , e pôs por terra todos es tem-
plos que nelles eílauaõ edificados pollos religioíos de
S. Francifco , que muytos annos auia que andauao poi?

aquella ilha pregando o íagrado Euangelho , de que ne-

fta ocaíiao padecerão alguns delles martirio , e algunsf

também dos Chriftaos da terra , cujos nomes e obras fi-

carão em efquecimento polia pouca curiofidade daqueí-

le tempo ; e os que naõ padecerão martírio de langue o
padecerão geralmente de grandiíílmos infortúnios e tra-

balhos , a que também por íua via pode em parte caber*

efte nome. Eílando as coufas daquella ilha neíle eílado,

chegou a ella Afíonfo pereyra de íaccrda prouido na ca-

pitania de Columbo
,
que em tomando poíTe delia tra-

tou de íe fatisfazer dos danos ,que o Tribuly aly tinha

feito ,• o que chegando ha noticia do Madune Rey de Sei-

tauaca, o mandou viíitar por feus embaixadores ,e oífertí-

cerfelhe para o ajudar contra o Tribuly ; o que AíFonío
pereyra lhe agardeceo , e aceitou de boa vontade por
naô ter experiência das inuenções e ardiz daquelle ini-

migo , e íe concertarão que cada hum por íua parte fizef-

fe guerra ao Tribuly até o dcftruirem , com declaração

que arrecadariao para el Pey noflo íenhor as rendas dos

portos de mar, e das terras q^ue o Madune lhe trazia

ulur-
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ularpadas. E como o Madune fe temia muyto de alguns
capiráes d'el Rey da Cota

, perfuadio AíFonío pereyra que
conainha prendellos

,
porque deraô Jauor ao Tribuly , o

que elle pôs logo por obra, anrre os quais foy o que
íeruia a el Rey como de íeu camareiro mor, que foy
maaiado a Goa , onde íe fez Chriílao , e o gouernador
íoy íeu padrinho, e lhe pôs o íeu nome , e o tornou a
mandar para Ceilão , onde íeruio íempre muyto deíenga-
nadamente. Concruidos eíles concertos antre AfFonfo pe-

reyra e o Madune, eile difpidio logo hum íeu filho ba-

ílardo por nome o Raju ( que foy o mór inimigo do nome
Português que ouue naquella ilha, e que deípois foy caufa

de grandes trabalhos ha fortaleza de Columbo ) com hum
granJe exercito contra o Tribuly , e o capitão ArFonfo
pereyra mandou por outra parte Ruy diaz pereyra com
duzentos homens , e junrandoíTe todos puíerao cerco ha

cidade de Pelande onde o Tribuly eílaua
,
que a defen-

deo valeroíamente , mas naó podendo refiííir ha força

dos noííos fe acolheo lias fete Corlas deixando íua raolher

catiua , e o íeu tiíouro em poder dos cercadorcs ,
que ven-

do que por então nao auia aly mais que fazer le reco-

lherão huns a Seitauaca e outros a Columbo. Porem o
^ Tribuly como era fiilfo e inquieto , chegando nas lete

Corlas , onde o recolheo o princepe de Urugueem que

era feu primo , naô tardou muyto que naô ulaíTe do que
tinha por natureza

,
porque em psgo» do bom galalhado

que achou em íeu primo lhe deu a morre ha traição , e

fe apoderou dos (eus tiíouros e da cidade , em que íe fez

forte , e intenrou fazeríe íenhor de todas as fete Corlas
,

porque com iíTo auia que ficaua feguro dos Portuguefes

e do Madune, por íerem terras alperas c montuoías ,

porem os moradores delias , receofos da fua tirania , íe

íizerao todos num corpo, e mandarão pidir ajuda a Affon-

. lo pereyra que lhe mandou João fernandez colibrena foi-

dado velho e de grande elpiriro coíh ííllonta Soldados,

e o Mídunc a íeu requerimento lhe mandou também
alguma geníe, e por capitão delia o Rajú feu fi'ho ba-

ítardo.
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llardo , cos quais íocorros os das fete Cprlas lançarão o
Tribuly fora de todas as íuas terras

, que por naó ter

ja -em toda a ilha do Ceilão onde íe pudeíTe recolher,

fe paílou a Jafanapatao , onde do Rey foy bera recebido;

e detriminando darlhe gente com que reftauraffe íuas

perdas, quis que o concerto
, que íe auia de fazer antre

ambos, íe fizeOe em hum pagode, porque fe naò íiaua

muyto das íuas promeílas , onde fe armou huma reuolta

cm que o Tribuly foy morto , e os tiiouros, que elle tinha

tomados a outrem, ficarão em 'poder d'el Rey de Jafana-
patao. Tanto que o Aladune Rey de Seitauaca teue no-
nas da morte deíle íeu inimigo

, que era a coufa que elle

mais deíejaua , para íe fazer fenhor do reyno da Cota ,

e fe coroar por Rey de Ceilão, co qual intento ja íín-

gira amizade com Aífonfo pereyra, e fizera com elle que
prendeííe os capitães d^el Rey da Cota , como atrás fica

dito , logo veyo com todo o íeu poder contra o Rey da
Cota , ao que acudindo de Columbo o capitão com toda

a gente e nauios que tinha , c ajuntandoíTe co Rey da
Cota reprimirão ambos o furor dos inimigos, e íoraô
continuando com a guerra todo eíle anno de I5'55' j em
que naò ouue couía dina de memoria.

Fart. IF. Rrr C A-
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CAPITULO CXVIIL

Vãõ efle afiftõ ãefte reyfio cinco tidos para a índia ^ ãe qttt

. huma fè perde, e a gente fejalua , e o que eilafaz para iifi.

ha índia. O gouernador manda dom Aluaro dajiíueyra

ha cojla do Malauar , e o que lájaz. Manda João pei*

> xoto ao ejireyto com duas galeotaò , e com elle deus padres

da companhia que vão ao Prefle João , e o que lhe fuce-*

de. Manda o me/mo dom Aluaro da Jílueyra com humat

boa annada' emfauor dei Key de Ba corá , eofucejjo que

tem. O Idalcão manda alguns capitães Jeus contra os mo^
radores de Salfcte , e Bardens ; o gouernador manda Id

, Miguel riosfiosfecos com armada, e o que faz nas terras

do idalcão ; elle ajunta gente de nouo , ejaz guerra aos
nojjos ,

que dura muytos dias.

A Dez diâs de Setembro défte anno de i^^^ chega-
rão ha barra de Goa coatro náos de cinco que eft©

mefmo anno partirão defte reyno , de que era capitão mór
dom Leornardo de íouía , e os outros três capitães eraa
Francifco figueyra dazeuedo , Vafco Lourenço carração ,

e Jacome de roeíla , cuja não tornando para efte reyno de*
Jia cofta eílando íurta na ilha tciceyra. O outro capitão

defta companhia, que era Francifco nobre, fez fua viagem
por fóra da ilha de S. Lourenço , e nauegando para Co-
chim foy por defcuido varar nos baixos de Pêro dos ba-

nhos
,
que eílão em altura de fete grãos da banda do fui

,

de que íaluou toda a gente; o capitão delpois de auer

defembarcada , com tudo o que da náo íe pôde íaiuar, íe

auenturou a ir no batel com alguns poucos companheyros
bufcar embarcação para algumas coatrocentas peíToas que
aly eílauão , e prouue a Deos que em poucos dias chegou
a Cochim , donde paflandoíTe a Goa lhe deu o gouerna-

dor duas fuílas grandes em que bem caberia toda a gente,

c o tornou a mandar em bufca delia ; porem elle por mais
diligencia que pôs não pode acertar cos baixos , e íe tor-

nou iem ella. Partido Francifco nobre da ilha, os que
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pella ficarão, porque a náo ficou direyta e não abrio

,

deíembarcarao delia todos os manritnenros , e o cabedal

£Í'el Rey , c muytas fazendas , e todas as armas , e tudo
agafalharão ein almazens que fizerao de rama , e reco-

lherão toda a enxárcia e poleame , e todas as mais coufas

que podiao feruir para fazerem huma embarcação eii^

que fe foíTem, e ainda que aly auia poucos officiais daquel-

]a arte, a neccílidade, que cuíluma fer meftra uniuerfal

ÚQ todas as arres , os fez então a todos tão deílros naque!-

|a , que fizerão huma naueía tão perfeita e bem acaba-

da , que o mais pratico e experimentado artifice a não pu-

dera fazer milhor , e embarcandoile nelia toda a gente c^.

cabedal d'el Rey e todas as fazendas que couberão nelia,

le partirão em fim de Março , e chegarão a faluamcnto a

Cochim por todo Abril, e derão por nouas que na ilha

ondeie perderão auia muyto peícado e muyto boa agoa.
^as náos que efte anno chegarão a Goa foy o Biípo dom
belchior carneyro religiofo da companhia de JESV , que
ofummo Pontífice mandaua ao Preíte João , e com elle o
padre António de coadros para reytor do colégio de
Goa , e o padre Franciíco rodriguez , ambos bons letra-

4os , hum níf fagrada Teologia , e outro em Cânones , e
outros padres , e para prouincial da índia , que então fe

fez prouincia , o padre dom Gonçallo da íilueyra irmão
do conde de Sortelha, de cuja fanta vida foi boa teíle-

* ^unha a íua gloriofa morte, porque morreo deípois

«íartir na Cafraria. Nefte verão mandou ogauernadora
jáom Aluaro da íilueyra por capitão m.ór da cofta do Ma--
Jauar com huma galé , cm que elle foy , e vinte nauios de
remo , de que erão capitães Diogo lopez de lima perei-

ra , Gomcz da filua , Lopo de brito , Chriílouão de melo,
Vicente carneyro , Luis mendez de vaíconcellos , Joap
rodriguez de fouía , João ferreyra

, Jorfe gomez , Pedral-
«arez de Cananor , Gonçallo fanchez , Belchior godinhq.
Pêro de figueiredo , Eaitefar pimentel , Eaftiáo figueira ,

Luis caftanho , Franciíco fanchez , Ruy fcrnandez e ou-
tros , e deu por ordem a dom Aluaro

, que íizeí^e ao Ça-
Rrr 2 morim
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morim toda a guerra que pudeíTe , e caftigafie a Rainha
d€ Olalla por auer muyros annos que não pagaua as pa-

rcas que deuia. Dom Aíuaro logo era chegando ao Mala-
xiar mandou tomar por algumas fuílas as bocas das bar-

ras ,
para que os inimigos não pudelTem ter prouimento

"de arroz , nem de anfiao, que faõ o principal mantimento
.de que íe íuftentao ; por onde efte modo de guerra he o
que mais Tentem , e que mayor dano lhes faz ; e co re-

ílante da armada andou correndo a colla , em que deílru-

"hio e queimou muytos lugares , e porque foube que dos
rios da Pedra e do Canharoto erao faidos alguns paraos

de coííayros , deu neíles lugares , e os arraiou de todo,
íem receber dano , inda que em cada hum delles achou
bem grande refiílencia : e tantos forao os males , e tama-
nha a dcftruição que então fez nas terras do C^amorim ,

que o obrigou a lhe mandar pidir pazes com muyta in-

ílancia ; a que elle reípondeo
,
que as mandaíTe pidir ao

gouernador, porque elle não trazia ordem íua para fazer

pazes , íenão guerra ; a que o Çamorim tornou ,
que era

quanto mandaua fobre ilíò feus embaixadores quifeíle que
eíliueíTem em tregoas , o que lhe elle concedeo , e entre

tanto foy contra a Rainha de Olalla , como também leua-

na em leu regimento , e lhe pôs fogo ha cidade de Alan-
galor , que era íua , com que ficou quafi de todo deftrui-

da , e queimado o principal templo dos feus idolos , com
morte de muyta gente, e perda de muytas fazendas ; e não
contente com ifto , dellruio eabraíou outras muytas po-

uoações de menos importância, que eílauao pollo rio aci-

ma , o que acabado em pouco tempo , e com pouco da-

no dos noílos fe tornou ao Malauar, onde lhe chegou re-

cado do gouernador que tinha concedidas as pazes ao
C^amorim na mefma forma que as fizera co V. R. dora

Affonfo de noronha ; as quais o capitão mor mandou pre-

goar com a folenidade e cirimonias cuílumadas , e por

não ter ja aly mais que fazer íe foy para Goa em Janey-
ro do anno feguinte de 1^56^ deixando alguns nauios para

fazerem companhia as náos de China ^ de Maluco , e de

Ma-
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Malaca: e nefte niefmo Janeiro mandou o gcuernador
João peixoto caualeyro honrado, e de muyios mereci-
mentos , cm duas galeoias ao eílreyro, a fe informar íe íe

armauão nelle galés de turcos , e para trazer o padre me-
ftre Gonçallo religiolo da companhia

,
que o V. R. dom

Pedro o anno dantes mandara ao Preftejoão. João peixo-

to nauegando com prorpero tempo cm poucos dias en-

trou nas portas do eôreyto , e de algumas geluas , que to-

mou , íoube que não aiiia cm todo o eílreyto mais galés ,

^ue as do Safar, que eílauao varadas em Suez , e certifica-

do deitas nouas por outras varias informações ^ atraueflou

para a coíla do Abexim , e chegou ha ilha de Suaquem
fem fer íentido , nem íe auer vifta dellc , por onde t nten^

dendo que os moradores daquella ilha deuiío de efiar íe-

guros e deícuidados , detrimincu ver fe podia tomar del-

les íatisfaçao d^algumas ofíenlas que tinliao feito has

noflas armadas, e no coarto da madorra defembarcou cora

a gente d'am.bos os nauios , e foy logo demandar os pa;-

ços d' el Rey que cahião fobre o mar , e entrandoos fa-

cilmente
,
por eílar nelles dormindo tedaagente, forão

matando quantos achauão di:.nte, o que também fizerao ao
mefmo Rey dentro na íua camará , e íatisfeitos com iílo

fe recolherão para os nauios fem receber dano , lèuando

os caciuos e defpcjos que quiíerao ; onde repcufando o
que reílaua da noite ao cutro dia íe foraó ao longo da

coifa, queimando roubando e deílruindo alguns lugares,

fem contradição alguma , nem dano feu , por eftarem íem
guarnição de gente de guerra , até ir íurgir em Arquico,
onde dahy a poucos dias chegou o padre meítre Gonçal-
lo , com que fe partio para Goa , onde chegou a íalua-

mento. O padre deu ao gouernador duas cartas que tra-

zia do Preífe, huma para o V. R. dom Ptdro , e outra para

cl Rei noíTo fenhor ; a que vinha para o V. R. abrio o
gouernador , e achou nelia muytos agardecim.entos da di-

ligencia que S. A. pufera em negocear com fua Santidade

Patriarca e Bifpos para a íua terra , que elle folgaria n uy-

to de ver íe quifeíjcm ir a ella , mas naõ daua çfperança

ÚQ
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de fe conformar com a Igreja Romana ; e o mefmo pãdrc
dando particular conta ao gouernador do que paííara co
Prefte , e cos principais da íua corte , Ilie afirmou que aQ
que delles entendera fe nao mudariaõ nunca dos íeus cu-

ftumes antigos. Em Feuereyro deíle mefmo anno teue o
gouernador nouas por cartas do capitão de Ormuz, que as

fete galés da companhia de Pirbec , que ficarão cm Ba^
corá , íe faziaò preftes para paílarem o eftreyto de Meca ;

e teue também outras cartas do Rey de Baçorá , a que os

turcos tinliâõ tomado o reyno , e dos fenhores das ilhas

Giíares íeus confederados , em que Ihepidiaò com muyta
inftancia que os fauoreceííe com huma armada

, porquç
tinhao cercados os turcos , e lhe tinhaô queimado dua$
galés , e poftos em tanto aperto , que tendo armada no
mar em feu fauor os acabariaô de deftruir de todo , e el-

les cobrariaó a fua cidade, e por efte (ocorro lhe ofíere-

cia6 de nouo para el Rey noílo íenhor a fortaleza fobre

a barra , e ametade do rendimento da alfandega , comojíi
tinhao ofFerecido ao vifo Rey dom A.ffonfo de noronhi» ,

quando lá mandou dom Antão de noroniia com huma grof-

fa armada
,
que naò teue eíFeito polia rezaô que atrás fica

dito. Pofto efte negocio em coníelho íc aílentou que le

aceitaííe o oíferecimento , e fe lhe mandaíTe huma boa
armada

,
que o gouernador logo mandou fazer preítes ,

de hum galeão , coatro caraaellas , e dez gaieotas, de que
nomeou por capitão mór dom Aluaro da filueyra no ga-

leão ; e os capitaens das caranellas eraô dom Pedro de

menefes , Triílaõ vaz da veiga , Aires gomes dn filua fi-

lho de Brás telles , e Jerónimo de mezquita ; e nas gako-
tas hia5 por capitaens António de fampayo, Fero da

Cruz , Vafco correa
, João galtgo, Çifal pinheyro, Gaf-

par vaz de mezquita , Manoel de magalhaens
, João fal-

cão, Jorle barreto , e Francifco gonçaluez que hia por

feitor da armada , a qual fe fez de iodo preíles com tan-

ta preíTa que partio de Goa em Março , c cm breue tem-

po chegou a Ormuz , onde armou mais féis fuílas , com
que partio para Baçorá cm Junho defte mefmo anno , c

fem
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fem contrafte,nem contradição alguma fcy íurgir junto da
boca do rio Eufrates , onde ttn quanto eiptrsia recado
d'cl Rey de Baçorá e dos léus confederados lhe deu ia*

manha tormenta, que lhe íoy forçado largar as vellss e
as amarras , e correr ha vontade do vento

, qwe eípalhcu
toda a armada por diuerías partes de maíieyra que íe naa
tornou a ajuntar íenao em Ormuz , mas tão deítroçada ,

que não foy poílmel tornar a cometer a viagem , e dom
Áiuaro fe veyo com a armada dando guarda has náos que
pinhão para a índia, ©rtde chegou a faluamemo fem lhe fu-

ceder coufa notaucl. O Idalcao por outra parte, aiiendoíTe

por afrontado de o vijo Rey paílado, e o gouernador pre-

Icnte darem fauor ao Meale contra eJJe , mandou alguns

capitães com gente que inquietafem os m.cfadores de Sal-

fete e Bardens , contra os quais o gruernsdor mandou fa-

zer preftes dez fuftas, de que fez capitão mér Miguel rios

fios íecos , caualeyro afiaz honrado , e que em tcdas as

ocafioes que fe lhe ciíerccerão dera fempre bem claras

ínoftras do feu esforço , do qual Miguel rios fios lecos

achey em outra informação que fe chamaua Miguel ro-

driguez Coutinho fios fecos , e dos capitães dos íeus na-

uios não achey os nomes : eRe capitão dcíembareando erii

todos os lugares marítimos do Idalcão os pós a ferro ea
fogo, matando e cariuando muyta gente , e torrou muitos
nauios , e muitas fazendas , de forte que tudo onde che-

gou deixou aí^oladc c poilo por terra , e efíando lobre a

barra de Dabul , vcyo ter com elle huma iiáo do Idalcão

que vinha de Meca muyto rica de fa2er,das e dinhcyro^
com que teue huma braua peleja porque vinha bem con-

certada , mas em fim a tomou inda que com perda de al-

guns foldados , e a trouxe a Goa , de que íentido e eícarí-

dalizado grandemente o Idaícão, e auendo aquillo por
afronta fua muyto grande , detriminou continuar a guerra

contra os Portuguefes
,
para o que mandou baixar a Goa

mais gente e capitães , com que fez hum groíTo exercito ,

a que acudio o gouernador com muyia preííeza
,
prouen-

áo os paílôs de munijões c^eEte, e os rios de embarca-
ções
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ç6es bem armadas , com que fe ateou a guerra de manea-
ra ,^quc durou rodo o inuerno ; mas antes de íe acabar o
verão dcfpachou o gouernador a dom João pereyra , filho

do conde da feira dom Manoel pereyra
,
para capitão de

Malaca
, por fer morto dom António de noronha que en-

tão eílaua nelia,

CAPITULO CXIX.

Detríminação qus fua Alteza torna fobre as precedências
dos condes defte reyno , a que der nouamente ejle titulo

,

€ fohre o aj^entamento que baõ de an^r , de que manda
pajfar efte aluará que Je fegue,

EL Rey noflfo íenhor que em ninhuma coufa fe def-

cuidaua das que cumpria ao bom gouerno e confer-
iiação dos feus reynos e fenhorios , entendendo que huma
das coufas para ifto mais importantes era a paz, quieta-

ção, e conformidade antre os íeus vaííallos, principalmente
Jios de mais calidade, quis atalhar as differenças que antre

elles ja auia, ou ao diante poderia auer, íobre as precedên-
cias de íuas peíToas nos autos pubricos

,
para o que man-

dou paílar huma prouifaô aíTmada por elie
,
que dizia de-

lia raaneyra.

Eu el Rey faço faber a quantos efte meu aluará vi-

rem , que por alguns juftos refpeitos que me a iíTb mo-
«em , e por me parecer aííy meu feruiço , detrimino e

jnando que as peíToas , a que da feitura defta prouiiaõ em
diante fizer mercê do titulo de conde

, precedao huns aos

outros polia antiguidade da carta em que lhe fizer mercê
do dito titulo , e que ninhum dos ditos litulos aja mais
•de aíTentamento que cento e dous mil e oitocentos e íeí-

íenta e coatro reis
,
pofto que a alguns chame parentes ,

ou que aleguem que o faó para cada huma das ditas cou-

fas ; e para fe íaber como aíTy o tenho detriminado man-
dey paíTar difto eíle meu aluará aílinado por mim » o qual

quero que Vâlha, e tenha forja e vigor, como le foíle car-

ta
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ta felfa em meu nome , aífinada por mim , e paíTada por

minha chancellaria , fem embargo da ordenação do íegun-

do liuro titulo vinte, que defende que não valha aluará

cujo eífeito aja de durar mais de hum anno , e de rodas as

clauíulas delia , e poftoque eíte não íeja paíTado polia

chancellaria íem embargo da ordenação ; e mandey a Pê-

ro dalcaçoua carneyro do meu confelho, e meu (ecretario,

que o regiílafie de verbo ad verbum no liuro das detri-

minações. Pêro dalcaçoua carneyro o fez em Lisboa a

vinte enoue de junho de mil e quinhentos e fmcoenta c

íeis. CAPITULO CXX.

Fartem ejle anno díih reyno cinco nãos para a Índia ; as

coatro chegão a Goa^ hunia inuerna em Moçambique \ "oão

nellas hum Patriarca^ bum Btjpo^ e hum eynbaixador para.

o Prejle João , dos quais não xay lá mais que o Bijpo

em coatro galeotas \ chega ha corte do Prejie , e o que

com elle pajfa. Manda o gouernador Balte/ar de foufa

lobo ha ilha de faÕ Lourenço , o a que uay ^ e o quefaz^

A Os trinta dias de Março defte anno de 1556 parti-

rão defte reyno para a índia cinco náos , de que foy

por capitão mór dom João de meneies de fiqueira , e os

outros capitães foraõ Jorfe de brito , Martim Affonío de

foufa filho de Gafpar de loufa veador do Cardeal if^nte

dom Anrique, Pêro de goes , e António fernandez em
huma náo íua que inuernou em Moçambique , e as ou-

tras coatro chegarão a Goa na entrada de Setembro do
meíraoanno. Ntftas náos forã^ojoão nunez barreto reli-

giofo da companhia ekyto em Patriarca da Abaília , e

Ándié de Ouicdo de nação Caílelhano religioío também
da mefma companhia eleito em Biípo , e leuarão letras

parafefagrar por Biipo da Abaííia Belchior carneyro que
eftaua ja na índia. Em. companhia deíles Patriarca e Bii-

po mandou fua Alteza Fernão de íoufa de caílello bran-

co por embaixador ao Preíle com hum rico prefente , e

Part. ir. Sss os
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os prelados também forao bem prouidos de ornarti<?ni^os

ricos e de todas as couías necefiarics ao cuJto diuino^

conforme ha autoridade de fuás difiidades ; e o mefmo
embaixador Fernão de loufa mandou el Rey que fofle por
capitão mór de huma grofla armada em que mandaua le*

uar ao Prefte o Patriarca e os Bifpos. Os quais em che-

gando a Goa aprefentarão ao gouernador as prouiíoent

d'el Rey
,
que declarauão as coulas que lhes mandaua dar

para a íua jornada , a que refpondeo
,
que as couías do

Prefte João eftauao em difíerente cftado do que íua Áltezi

cuidaua , conio fe tinha fabido poilo padre meftre GonçaU
IO que era de lá vindo , e reíldira na lua corte hum anno ,

em que experimentara bem a fua obftinaçao em não dei-

xar os léus ritos e cirimonias por íe conformar com à
igreja Romana ; e afóra ifto que o eftado da Índia não
eltaua entaò de maneyra que pudelTc fuprir a tantas defpe-

las , comtudo que clJe chamaria a coníelho , a que elles

eílarião preíentes , e Te faria o que nelle le detriminaíTe ;

e Bzendo logo ajuntar todos os fidalgos
,
que cuftumao

aíliílir a eJle , e juntamente o Patriarca os Bifpos e o em-
baixador, paranie todos mandou ao padre meftre Gon*
Çíillo ( que também aly fizera vir) que refirifle tudo o que
paílara co Prefte , e o que d'elle e dos feus entendera

acerca das coúfas da fé ; o que fazendo elle muito por
cxtenío , diíTe entaõ o gouernador que eftaua preftes para

fazer nos negócios do Patriarca e do embaixador quan*
to íua Alteza mandaua , mas como todos os que aly efta-

uao preíentes íabião bem o eftado das coufas que fe tinhãó

por dauante , lhes pidia que naquella matéria lhe deftent

ieus pareceres conforme ao'que entendeftem que era mais
feruiço de Tua Alteza ; de que a refolução foy que vifta a
informação do padre meftre Gonçallo não conuinha por
então arrifcaremfe o Patriarca e o embaixador , mas que
fe deuia de mandar logo o Bifpo dom André em alguns

nauios ligeyros
,
que permitiria Deos que encaminhaffe

elle o Prefte de maneyra que pudefte deípois ir o Patriar*

ca com a feguranja que conuinha , e para ifto mandou o
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gotiernador aparelhar coatro galeotas , de que fez capitão

Manoel trauaços , e os capitães dos outros nauios erão

Pêro de íiqueira , Vaíco correa natural de alcacere do íal

,

c António vaz , com quem hia embarcado o Bifpo dom
André de Ouiedo , ao qual , e a todos os religiofos que
com elle foraó , mandou o gouernador prouer de tudo o
que lhes era neceflario para a jornada , e em fua compa-
nhia mandou em fórma de inuiado a Gaípar nunez »

que o anno dantes viera das terras do Preíle , onde eftiue-

ra des do anno de is'40 , em que lá fora em companhia de
dom Chriftouão da Gama, e os religioíos que então acom-
panharão o Bilpo forão dous padres da companhia , hum
chamado Manoel ternandez , e outro Gonçallo galtamas

cordouez , c outros alguns irmãos , de que o padre Ma-
reei fernandez hia por reytor. Eftas galeotas partirão de

Goa em Janeyro do anno de I55'7 , e chegarão rodas a

Arquico a faluamento, inda que não fem alguns trabalhos,

donde deípois de ferem deíembarcados o Bifpo , o inuia-

do , e os religiofos
,
que foy aos dezoito dias de Março ,

le tornarão as ires para a Índia
,
porque a de Vaíco correa

íe perdeo com tormenta na cofta de Xael , onde os mai$

dos Portuguefes forão mortos. Logo em o Bifpo defem-

tareando acudirão a elle muytos Portuguefes cafados , e

moradores na terra
,
que viuião nella abaftadamente co

que o Prefte lhes tinha dado , e todos o reuerenciarão

como a leu prelado , e lhe fízerão todos os regalos que
puderão , de que fe elle moftraua aíTaz contente

,
porque

daquellas primeyras moftras tomou efperanças de alcan-

çar do feu trabalho o fvuyto que defejaua e pretendia,

que era a íaluação daquellas almas ; e dos primeyros Por-

tuguefes moradores naquella terra
,
que o vierão receber e

fazerihe reuerencia , forão Francilco dias machado , e

•Gonçallo íoarez Cardim
,
que no anno de 1600 erão ain-

da viiios. Defpois o Biípo íe pôs ao caminho, todos os

dias eucontraua Portugueíes
,
que fe abalauão ao ir de-

mandar , em fabendo que era deíembarcado , e de iodos

-era tratado e acompanhado com a deuida reuerencia e aca«

Sss 1 ta-
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tamento ; e aos vinte e íeis de Março encontrarão o Bar-
nagaens que vinha em bufca do Biípo

, que em o vendo
fe pôs logo a pé com muyta preíla , e abaixandoiTelhe aos

peis lhe pidio a benção com muyta humildade ; o Bilpo o
recebeo com grande ftí^ã ecortefia, e todos juntos foí-

rãí) caminhando até Baroá , onde le deixarão t-ftar deícan»

iando até o dia de Palcoa
, que foy a onze dias d^^bril j

e paílados os dias lantos le tornarão a pôr ao caminho,
onde os mais dos dias vinhão FortugueTes de nouo dar

obediência ao Bifpo
,
que o leuauao a luas cafas, elhefa-

zião muytos gafalhados , e o feruiaô com peças para Teu

íeruiço ; e auendo m.ais de corenta dias
, que eraô parti^

dos de Baroá , encontrarão Gaípar de fouía de limíi capi-

tão de todos os Portugueíes , e cm íua companhia hum
abexim que era do confeiho do Preíle

,
pollos quais elle

mandaua vifitar o Bifpo , e darlhe a entender o grande
gorto com que o eíperaua , que ja neíle tempo acharão
com hum grande e bem luftrofo acompanhamento ; e no
dia do E/pirito íanto chegarão todos ao arrayal do Preíle,

que recebeo o Bifpo com muytas cortefias , e demoílra-

ções de contentamento , e também aos religiofos que com
cilehião, e ao inuiado co preíenie moítrou muyto bom
acolhimento , e a todos fez mercês , e mandou prouer

Jargamente de tudo o que lhe parecco neceííario para íua

íuílenração ; e porque fe Ih' ofíereceraõ logo ocaíioes de
guerras em diuerfas partes de feus reynos , a que lhe foy
forçado acudir peíToalmente , nao teue lugar o Bifpo para

tratar com elle das couías da fee antes que íe foíTe , mas
tanto que tornou o fez muyto de propoíito , e pollo achar

muyto pertinaz em feguir os ícus erros , e muyto fora de
admitir as verdades que Ih' elle hia iníinar , íe aufentoil

da fua corte , íem querer mais communicar com elle; e
porque as mais particularidades ,

que neíle caminho fuce-

derão a eíle Biípo dom André de Ouiedo desde que par-

tio de Arquico até que chegou ha corte do Preíle, e def-

pois até a íua morte , vao largamente contadas nos iiuros

íerceyro, coarto, e quinto da fetima década da hiíloria

geral



delRey Dom João o HL 509

geral da índia , eícrita por Diogo do couto . íe deixa r<Gut

de tratar delias particularir.ente , porque parece qte iao
coufas cjue pertencem mais a aquella gersl hiílciia , que
a ella particular Chronica de lua Alteza. Nas náos que fo-

raõ deíle reyno eíle anno de 1556 elcreaia íua Alteza
muyto encarregadainente ao viío Rey dom Pedro maz-
carenhas, que mandaíle huma pelToa de confiança a correr

CS portos da ilha de S. Lourenço , para ver fe achaua pof
elles algum raílo das náos Burgaleia , e íanta Cruz , que
deíapareceraõ indo defte reyno es annos de 50 , e 53 ,

porque íe tinha loípeira que deraó por aquella paragem ;

e notafiem em todos aquelles portos o que foíTe mais aco-
modado para íe Fazer nelle huma fortaleza ; e aíTentaíTe

pazes e comercio cos íenhores dos portos do mar / e vif-

lem também fe a gente daquellas terras era capaz de re-

ceber a Icy íagrada de Chrillo noíío íenhor. O gouernador
tanto que teue noticia difto polias cartas que vinhão para

o vifo Rey dom Pedro, tratou logo de o pôr por obra ,

para o que efcolheo Baltcfar lobo de íoufa , com huma
carauella em que elle foíTc , e duas fuílas de rerro , de que
íoraô capitães João galega, e Pêro rodriguez barriga , e

lhe deu o treslado do regimento de S. A. e outro íeu. Bal-

telar labo partio em Janeyro de i^^y , e com quanto pôs
roda a diligencia poíliuel no que lhe fora encomendado

>,

lhe não íucedeo coufa de que íe deua fazer menção»

CAPITULO CXXL

Dajfe relação da ilha de faÕ Loureiíço ^ e das ilhas ^
Cômoro^

ESta ilha de S. Lclirenço , a que os efcritores cha*
mão Aladagafcar , terá de comprimento duzentas e

nouenta legoas , e de largura , onde he mais larga , terá

cento , e onde he mais eílreyta terá cincoenta , come-
ça em onze gráos e meyo da parte do fui , e fenece era

vinte e cinco e meyo; he toda f ouoada de gente não
taô
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tão preta como os cafres , nem tão branca como faõ os
mouros de toda aquella coita ; trazem os homens os ca-

bellos compridos, e elles e as molheres faõ muyto bem
proporcionados dos corpos. Preíumeíle que foy eíla ilha

ja conquiftada dos Jaós , e que eílas gentes íaô miftiços

dantr'elles c os gentios naturais da terra, que deuiao
de fer cafres da outra banda da terra firme. Ha em toda
efta ilha miijtos Reis em fenhorios differcntes

,
que tem

antre íy huns cos outros continuas guerras , dos quais

até gofa naõ tiuemos noticia , porque o fertaô nunca foy
tratado , nem viílo da noíTa gente , por terem os natu-

rais daquella terra tamanho e taÕ particular ódio aos

jnoíTos , e aos mouros
,
que os que aly vao ter d"* huns e

doutros nunca fe atreuem a defembarcar em terra , por-

que onde quer que faõ achados a ninlium íe perdoa a

vida. Antigimente vierão aly ter alguns mouros da co-

fta de Melinde, que fundarão duas pouoaçoes (que ain-

da oje faõ habitadas de ícus decendentes , e gouernadas

por Xeques) huma em Imma ilha que eílá no meyo de

hum rio chamado Manzagale , e outra da outra banda

de fora em outro rio chamado Bimaro. O nome próprio

que efta ilha de S. Lourenço tem antre os feus naturais

Jie Vbuque , e por efte a conhecem os mouros que para

cila nauegão. Os modernos lhe chamão Madagafcar , co-

mo atrás fica dito , e nós os Portuguefes lhe chamamos
de S. Lourenço

, porque no dia defte glorioío íanto foy

defcuberta pollos noíTos. Efte rio Manzagale , de que

acima fe fez menção , eílá em dezafleis gráos e meyo ,

^ alem de fer ferinoíiílimo , he de tamanha grandeza qne

tem no meyo huma ilha tamanha como a de Moçambi-
que, chamada Sada , que he a em que habitao os mouros
que aly vierao de Melinde ; e em toda aquella coíla des-

de Melinde até Çofala e i!ha de S, Lourenço nunca os

Tnouros cuílumarão a fazer fuás habitações íenão em
ilhas ,

por fe temerem muyto dos cafres. Eíla parte da

ilha que eftá em torno defte rio Manzagale he lenhore-

ada de hum Rey chamado Lingi ^ cujo império fe eílen-

de
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de até outro rio a que chamaõ Duria, que começa da ban-

da do Icuante , e eftá em quinze gráos e meyo , c atraueíTa

polias terras de outro Rey chamado Tungumaro, que
he o mais poderoio de todos os da ilha , e faz continua

guerra aos Reis comarcãos , e toda a gente que lhes ca-

tiua fe vay vender aos mouros que viuem na ilha Sada ,

dos quais por regaíle vem a mãos dos noíTos. Deíle rio

Duria para o norte eílá huma enfeada a que chamao Si*

naniario , derredor da qual habita outro ferhor , cujo

império fe eítende para o íertao. Adiante defta enleada

para a cabeça da ilha da banda do leuante corre cutra

chamada Tararango , que eílá em treze gráos e mcyo , e

he íenhoreada de outro Rey íobre íy , e daquy até a pcn-

ta da ilha onde ella começa da banda do Icuanie ha ou-

tros dous Reis e outras enleadas e rios. Os naturais deíla

terra fc vertem de huns panos feitos de palha iruytafina:

tem cada hum muytas molheres ; e as armas cem que pe-

lejão íaô rodellas , azagayas , e arcos , e faõ es nayores
e mais cruéis ladroens que ha por toda a cafraria. Tra-
zem alguns daquelles rios grandes Grocodillos , e polia;

cofta fe tomaó fermoíiílimas tartarugas , de cujas cafcas os

mouros ajunta© grande caniidade que mandão vender aos.

Portugueles , e le achaò também grandes pedaços de âm-
bar. Dá efta terra muyto gengiure , infinitas canas^de açú-

car , muyto mel , muyto gado vacum , e o mayor e mais
fermoío que fe labe cm cutra ninhuma parte

,
porque fe

diz que ha boy tamanho como dous do noflo alentejo , e

com hum mamlllo no lugar onde íe lhe põe a canga de
monílruoTa grandeza. Dá pollos campos muyto arroz^
milho, e mungo, que he hum lugume que naÕ ha neftes nof*

íos rcynos. Cria muytas minas de ferro , e pollos matos
dá muyto íandallo branco , mas brauo , e algum verme-
lho , a que os mouros chamaõ Mitifaque , e hum e outro

leuaõ a vender a Cambaya para fe fazerem as fogueyras

em que íe queimaó os gentios quando morrem. Prezao

nuito o eílanho ou calaim como lhe chamaÔ na índia , e

vai antre elles tanto como a prata para fazerem j^yas

para
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para as molheres ; fazem hum vinho de mel e agoa , què
curado ao íol três ou coatro dias fica taõ forte que em-
bebeda logo , a que elles na fua lingoa chamaõ Mopatái
Náo fe crião nefta terra animais ferozes , nem bichos pe-
çonhentos ; he toda muito viqofa , bem afombrada , de
bons ares, e agoas exceilentiílimas, afiy de fontes como
de rios. Ha também neíla paragem outras ilhas a que
chamáo as do Cômoro , de que pareceo naõ fer fora de
propofito nem da ordem deíla hiíloria dar huma breue re-

lação. Eftas ilhas fao coatro , e eftão em altura de treze

até quinze gracs e meyo ; a mayor de todas que fe cha-

ma Angazija , e terá corenta legoas de comprimento e dez

de largura , he taõ alta quafi como a ilha do Pico , faz por
cima hum cômoro grande , e vay decendo com huma
ponta até o mar; he toda em roda muyro limpa de bai-

xos e reftingas, e he polia fralda íenhoreada de mouros
arábios , da geração daquelles que primeyro vierao ter

ha cofta de Melinde , e eíta toda repartida em vinte lenho-

rios ,
que continuam.ente tem guerras antre íy, Nefta ilha

he o principal comercio dos mouros de Meca, que tra-

zem cada anno a ella muytas náos a carregar de gengiure,

e de outras mercadorias ; e os cafres naturais d'el]a lao

jmuyto pretos , e as molheres bem aíTombradas , e tem

nas fontes fogos como Abexis , e para elcrauos íaõ muy-
to eílimados de todos. Das outras três ilhas huma íe cha-

ma Anjoane
,
que tem hum íenhor ; outra Molalle

,
que

tem outro fomente,- e a outra cham.ada Maoto ,
que he

•a mayor de todas três , he também fenhoreada de hum
Rey fomente: ha nella trinta cidades a feu modo , de

trezentos até coatrocentos vizinhos cada huma , e tem
grandes ferranias , de que procedem muytas ribeyras de

muyio boas agoas ; faó todas cilas ilhas de muyto bons

.ares e ladlos , não ha nellas bicho algum peçonhento,

fao muyto fertiles de arroz , milho, vacas, cabras ,
ga-

linhas , e de tanta cantidade de canas de açúcar
,
que faó

como matos brauos , tno grofias e fermofas , que le para

ellas íe ordenaííem engenhos , ninhuma outra terra lhe

faria
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faria nifto vcntagem ; e afóra iílo ha também neftas três

ilhas infinito gengiure , e defpofição para tudo o que íe

quifer femear e cultiuar nellas. Por onde parece que feria

Goufa dina da noíTa nação Portuguefa empregarfe na con-
quiíla deílas ilhas , e ordenar nellas íuas habitações co-

mo tem feito em tantas e tão remotas partes do Oriente,

algumas quiçá de menos importância , aíTy para deíterra-

rem daly os mouros de Meca nolíos antigos e particula-

res inimigos , como pollos muytos e grandes proueitos,

que aly fe eílaó vendo claramente, de que a mayor e

mais importante íeria fometer aquellas ilhas todas ao fa-

grado jugo de Chriíto noíTo íenhor, e trazer aquellas ce-?

gas , barbaras , e infiéis almas ao verdadeyro lume da Cri*

ftandade
,
que he o principal intereííe que íempre os Reis

deíle reyno pretenderão deílas íuas taô cuítofas e traba-

Jhoías conquiftas, que ordenarão por todas as terras dor

Oriente , e Ocidente.

CAPITULO CXXIT.

O gouernador vay com huma gro[fa armada vifitar asfor*

, talezas do Norte, Chegando a Baçaim trata de tomar
. as fortalezas de Ajfarim e Manord-, o modo porque o

. faz , e ojucejjo que tem.

Tf? M quanto o gouernador daua defpacho e aulamen-
X-/ to a efi:as armadas que agora partirão de Goa , fez

também pôr em ordem outra em que ella auia d' ir viíi-

tar as fortalezas do norte , e prouer em algumas couías
•de importância que lá tinhaô fucedido, que foy huma das
grandes e fermoías armadas

, que até então fe tinhaô fei-

to no eftado da índia , porque foy de cento e cincoenta
velias , em que entrauão oito galeões , treze galés , e tu-

do o mais galeotas, fuftas , ecatures; das galés forão
por capitães afóra o gouernador , Fernão martinz freire ,

dom Fernando do monroy , Martim AíFonío de miranda.
Pêro harreto rolim , Baíliao de fá , Panialiâo de lá feu ir-

. Fart, IK Ttc mão/
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mao , clom Vçáto dé fouía , í^uy bârteto , e dos outrot
íe não fouberaô os nomes ; os capitães dos galeões forão
dom Francifco mazcarenhas, Aluaro paiz de íoulomayor,
dom Filipe de caftro, dom Martinho da cunha , dom AU
uaro da filueyra que tinha vindo de Ormuz, dom Pe-
dro de meneies , Aires gomez da filua , e Trilião vaz da
Veiga ; e os capitães dos nauios de remo forão dom João
de taide , dom Joaò Coutinho, dom Pedro de noronha >

dom João tello, dom Pedro deça, Aireztelez de mene-
fes , dom Diniz , Gonçallo falcão, Garcia de fá , Ante*
hio de louía Coutinho , dom Francifco de moura , André
pereyra , Aluaro pirez de tauora, Jorfe pereyra courinho,
Chriftouão de íouía , Manoel de mello, Martim Aífonío
de mello ombrinhos , Aluaro de crafto

, Jerónimo de lou»

fâ , Luís Cabral, André de íouía
, João de mello de bri«

to , António de noronha , dom Luis.de almeyda , Anro«
nio ferrão , Fernão perez de andrade, Pêro mazcarenhas>
Luís freire d'andrade , Lopo de brito , Aluaro reynel

,

Triftaõ de paiua , António tle íampayo , Cifal pinheyro,

Nuno vaz de vilha lobos, Ruy de mello da camará , Pêro
fernandez de carualho , Aires falcão , Cofmo decraftoj

António gomez da filua
, Joríe tofcano , Fernão de fá

,

Jerónimo de mizquira , Ruy diaz pereyra , Janaluarez pe-

reyra , Vaícoda filua , Gonçallo guedez de íoufa , Dio-
go de miranda d'azeuedo , Martim lopez da foníeca ,

Belchior correa , o ouuidor geral , o fecretario , António
coelho , António mariinz , João rodriguez , António bor-

des , Joaõpeixoto , Joaõ freire , Manoel boto , Fernão
paiz, Aleixo malho, Simão da cunha, André coelho
anadel mór dos efpingardeyros , António de fiqueyra ca-

pitão da guarda do gouernador , Baltefar monteiro , Ma-
noel mouro , António de arzilla , Manoel pinto , André
^e vilha lobos , Manoel AíFonfo , Francifco diaz , Bel-

ehior godinho , Miguel rodriguez coutinho fios fecos ,

fedraluarez de Cananor, António d'alrnada , Gonçallo
Áinchez , Joríe gomez , Ruy godinho de Cananor , Vaí-

io maninz capitão de três nauios ^ue el Rey de Cochim
mau-
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"tnàndou com naires , Brás fragoío de Coulâo, João freire,

Francifco rodriguez cm Jiuma galeota íua , Francifco d'al*

buquerque eítribeyro do gouernadpr cos íeus Cauallos
,

Diogo banha , Criftouao fernandez capitap de duas fu-

átas que a cidade de Cochim raandou , e outros rauytos

<apitáes a que fe naÕ louberaõ os nomes. O gouernador
^eípois de ter cm Goa dado ordem a todas as coufas ne-

ccíTarias , fe partio com toda cila armada , e foy ter a

Chaul , onde em breuidade deípachou o que lhe parecei»

neceílario , e fc paílbu a Baçaim , em que ao deíembarcar
fe lhe fez hum foiennc recebimento, porque do tempO
que fora capitão naquella fortaleza ficara aly muyto bem
quilto; e logo após elle no primeyio eoníeibo que fe

ajuntou para fe tratar das coaías do norte , le detriminoa
que íe trabalhafle por fe tomarem as fortalezas de Afia-

rim e Manorà
,
que erao da jurisdição de Damão

, para

içarem íeguras das continuas inquietações e trabalhos,

que lhes daua a gente de guerra , que os leuaniados, que
cntaô poffuhiaõ aquellas fortalezas, linhao pofto nellas , c
que alem dilTo lançariao mão por muytas aldeãs da juriU
•diçaó da quelias fortalezas

,
que eraõ groflas e de muyia

importância ; mas por quanto alem d'ellas eftarem larga*

jmente prouidas de tudo o neceííario para fua defençao ti"

3nhaô o íocorro muyto perto , e a fortaleza de Aílarlm
;«ra também pollo fitioquafi inexpugnauel , ficaua fendo
negocio muyto difficultoío podellas tomar fenaõ por aU
"gum trato íecreto , ou por confentimento dos que efta.-

mão nellas. Auia então em Baçaim hum mouro honrado p
rico chamado Coge mamcde

,
que des do tempo que os

.'Portuguefes tomarão aquella cidade viuera íemprenella',

€ dera taõ claras moílras e experiência do feu grande ení-

tendimento e lealdade , que fe tinha entendido íer mere-
cedor de fe poder fiar delle íeguramente qualquer nego-
-cio de grande importância. O gouernador parecendolliie

-que por meyo defte mouro podia terelfeito o que preten-

dia , lhe deu conta do feu penfamcnto , e lhe encomendou
muito a diligencia e breuidade no negocio , de qu£. d

Ttt i mou-
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mouro fe ejicarregou , e fe foy logo a AÍTarim , onde eíía-

na por capitão hum gentio chamado Comdixa , de que
era particular amigo , a que defcubrindo o negocio a que
hià lhe deu para IHo tantas e taÕ boas rezoes , acompa-
nhadas de tantas cfperanç^s de intereíTe próprio, que o
conuenceo de todo , e alcançou delle promeíla de entre-

gar a ferra , íe Calegi veador da fazenda coníentilTe tam-
bém niíTo

; para o que ambos íe foraõ logo ver com elle,

e o perfuadiraõ a coníentir na entrega da íerra , obrigan*-

doíTe o gouernador a lhes dar para ambos féis mil e qui-

nhentos pardaos , e feguro para viuerem nas terras de
Baçaim ; o que Coge mamede lhes promcteo , com íe

obrigar o Calegi a períuadir o capitão de Manorá , que
era turco e le chaniaua Agadcr

,
que entrcgafíe aquella

fortaleza, o que logo intentou , mas nunca o pode aca-

bar com elle ; porem ifío nao foy parte para le quebrar
o concerto , que eílaua feito antre os dous capitães dais

fortalezas e o Coge mamede, antes para auer eífeito o
que íe pretendia aíTentarao todos rres antre fy, que defpois

que o gouernador cíliuefíe em pofíe da fortaleza da íerra

de Aííarim , mandaíTe cometer a de Manorá
,
que por na6

ter muyta gente , nem fer o fitio delia muyto defeníauel,

íe poderia tomar com pouca força e trabalho; com a qual

Tcíoluçaõ fe tornou Coge mamede ao gouernador , que
•eílimou muyro os termos em que deixaua o negocio , e

em íua companhia trouxe o Calegi que recebeo os féis

mil e quinhentos pardaos , e ficou em reféns até íe entre-

gar a íerra de Aflarim ao capitão António moniz barre-

io , que o gouernador mandou lá a tomar poíTe delia
,
que

Jhe foy entregue fem contradição alguma , e pôs nellá

hum capitão com feíTenta íoldados Portuguefes bem pro-
vidos de mantimentos c munições , e ordenou hum naique

com duzentos píães da terra para dar guarda has aldeãs

daqueíla jurisdição , e mandou pregoar que naô auiaõ de
pagar mais tributos , que os que cuílumauaõ pagar aos

Reis de Cambaya , com que os moradores íicaraó quie-

tos e contentes : o que acabado íe tornou António mo-
niz
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niz a Baçaim , donde o gouernador o tornou a mandar
com íeiícentos homens para terra a tomar a fortaleza de
Manorá , e poUo rio mandou dom Antão de noronh^
com dez nauios para o fauorecer íe lhe foíTe neceíTario.

.Chegando António moniz ha fortaleza a achou ja deípe-

jada , em que deixando por capitão hum Joríe menhãs, ca-

uaieyro honrado da obrigação do gouernador , com cen-

to e vinte Ibldados , e alguns naiques com piães de terra,

como fizera em Aííarim , le voltou a Baçaim.

^ CAPITULO CXXIII.

Chega ao gonernador hum embaixador dei Rey do Cinde y^
o a que vem. Fero barreio rolim o vay Jocorrer comhU'^

ma boa armada y e o que lã lhe fucede ; dajfe conta de

hum grandefeito de hum foldado particular \ Fero bar-

reto , e António pereyra brandão vão contra a cidade de

Dabul y eoquejazcm^

12 Stando o gouernador ainda em Baçaim lhe chegou

jL hum embaixador do Rey do Cinde
,
por quem lhe

mandaua pidir locorro de huma armada contra hum ti-

rano que fe lhe leuantara com parte do íeu reyno , e que

elle pagaria largamente as defpeías delia : pofio o nego-

cio em confelho fe detriminou
,
que fe óqÍIg eíle íccorro

pollo proueito que o eílado recebia de ter amizade e co-

mercio cora aquelle Rey
,
para o que o gouernador or-

denou huma armada de vinte e oito fuílss , em que em-
barcou fetecentos íoldados , de que fez capiíao mór Fero
barreto rolim ^ e os capitães que entad o acompanharão
foraõ dom Franciíco de noronha , Diogo de miranda
d'azeuedo

, Joríe pereyra coutinho , Aires telcz de mene-

ies ,
Jeronim-o de íoufa , Manoel de melio , dom Luís

d'almeida , António de noronha, dcm Pedro de noro-

\iha , André de íouía , Diogo juíarte tiçaõ , Chriílouaõ de

foufa , domjoaó tcUo , Joaõde melo de brito , Gil de

góes , Martim Jopez de faria , Pêro mazcarenhas , Luis

freire
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freire dandrade , Gonçallo Sanchez , Aluaro AfFonfo , Se-

baftiaÕ da cofta
, João rodriguez de foufa , Chriftouaõ cor*

deyro , Jorfe gomez , Belchior godinho , Cifal pinhey-

ro , António godinho , António de faô payo , Gafpar

Luís , Pêro fernandez de carualho , e o feitor da armada.

Pêro barreio clicgou com toda elta frota ao Cinde a fal-

Uaraento , e foy furgir na cidade de Tatá
,
que he aprin-

cipal daquelle reyno , e eftá trinta legoas poUo rio indo

acima ; neíta cidade eílaua entaô o princepe ,
que logo

foy auiíado polío embaixador d' el Rej feu pay ( que hia

com Pêro barreto ) que aquella armada vinha em feu fa-

uor, mandada pollo gouernador da índia; o princepe

mandou logo vifitar o capitão mór , que defpois de lhe

render as graqas da viíitaçao > lhe pidio ordem para man-
dar recado a feu pay , que era ido contra o leuantado,

de fcr chegado aly para o íeruir em tudo o que lhe man-
daíTc , em qtie logo foy íatisfeito ; e el Rey lhe refpon-

deo que íe deixaffe eílar até e!le o auifar do que auia de

fazer , no qual tempo fe concertou co leuantado , e fe tor-

nou a recolher íem mandar recado a Pêro barreto. Eílan-

do efta armada aquy efperando recado dei Rey , cuftuma-

uac os noíTos íoldados fair em terra ha caça
,
por auer

por aly muyta de toda a forte, fucedeo que hum folda-

do chamado Gaípar de montarroyo deíuiandoíTe dos léus

companheyros , femleuarmais armas que huma efpada

e huma rodella , foy entrando por hum mato , onde en-

controu alguns gentios
, que lhe diíTerao que naõ paíTaííe

auante
,
porque efl-aua aly hum animal a que elles chama-

bão íerpcnte
,
que comera hum bezerro ; o íoldado , de-

fejofo de ver bem aquella íerpente , de que elles moftra-

uão tamanho medo, lhes pidio que lha quiíeííem ir mo-
ílrar, o que elles fizerao , inda que , ao parecer , algum
tanto pefadamente , e a poucos paíTos a vio eftar deitada

com a cabeça para o caminho , e inda que delia naõ apa-

recia mais que a cabeça , era ella em íy tamanha que

bem moílraua auer de ler o corpo de demaíiada grandeza ;

naõ contente o íoldado de rer taó pcuco d-ella , k lhe

chegou
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chegou taõ perto que lhe podia chegar com a eípada , ao
que o animal leuantou a cabeça a tempo que o ioldado

,
lhe hia tirando hum golpe, e foy lao ventuiofo que o
acertou na guella > que como era parte fraca , o degolou
facilmente, e dando com a morte grandes volras pollo

inato , fez tao efpantoío eílrondo
,
que os gentios , inda

que elhuaõ bem afaítados , foraó fugindo a toda a preíla;

Gafpar de raontarroyo foy aos nauics bufcar marinhey-
ros com que leuou eílc animal , onde foy vifío de iodo$

da armada , e medindoo lhe acharão trinra peis de com-
prido , e groíTura de hum homem ; e o Gafpar de mon-
tarroyo inda que até então era lido cm boa conta daly

por diante foy tido em muyto milhor. Auendo ja mais de
hum mes que Pêro barreio eftaua na cidade Taia fem tef

-recado d*el Rey do que auia de fa-xer , mandou dizer ao
princepe

, que pois lhe tardaua o recado de íeu pyy , e íe

Jhe chegaua o tempo de fe tornar para a Índia , lhe man-
dafie fatisfazer as defpefas daqueila armada , conforme
ao que o embaixador prometera ao goucrnador ; nefte

tempo fabia ja o princepe o concerto que feu pay tinha

feito CO aleuantado , e que naõ tinha necelTidade de Por-

tuguefes
,
pollo que refpondeo ao capitão mor , que íe

podia ir cada vez que quiíefíe , e fe tinha necefíidade de
mantimentos lhos mandaria dar; de que efcandalizado e

í^uaíi afrontado o capitão mór , auendo que fazia o prin-

cepe elcarnio deile , e o linha em pouca conta , delejou

oíferecerfelhe ocaíiao de fe íaiisfazer dcfta afronta , que
Jhe naó tardou muytos dias ; porque fucedendo tratar

^mal hum Ioldado a hum mercador gentio , vierno de noí-

'íe ha praya muytos dos da terra tirar clpingardadas e

frechadas aos nauios , com que ferirão alguns dos ncílos^

•o capitão mór auendo que linha nas mãos a ocaíiaõ que
^iefejaua , logo polia menham defembarcou em terra cora

itoda agente, centrou polia cidade , matando e ferindo

quantos achaua diante , e ainda que acudio alguma gen-

te de pé , e de cauallo em companhias a defendella , foy

desbaratada faciimeme , e íe acciheo a Jiuma rrezquita

de
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de abobada , onde fízeraô alguma reílílencia , mas na6
de maneyra que baítaíTe para deixarem de fcr morros quaíl

todos os que aly íe acolherão , e daquy íe efpvilharaõ os

noílos por toda a cidade em que nao perdoarão a coufa
viua , e defpois de nao acharem nella em que empregar
íua fúria , lhe deu licença o capicaõ mór para a laquea-

rem , e na mais pequena parte delia acharão tantas e tão

groíTas preías, que carregarão abundantiffirDamcnte os na-

uios de hum dos mais ricos defpojos que até então fe li-

nha alcin»yMdo na índia ; após ifto mandou o capitão mór
pôr fogo a toda a cidade

, que íe ateou neila com gran-
diilima força, em que os naturais delia afirmauão que fe

coníumirao mais de dous milhoens de ouro , e perecerão
auante de oito mil peíToas íem morte de ninhum dos nof-

íos , que todos fe embarcarão a feu laluo , e forão dc-

ftruindo quantas pouoaçoes auia de huma e outra parte

de aquelle celebrado rio Indo , com quanto em algumas
partes onde era eítreito , e a terra ficaua mais alta , de ci-

ma delia os apertarão tanto os inimigos com eipingar-

das e frechas , que lhes foy forçado defembarcarem , e

iremfe por terra repartidos em dous eícoadroens , hum
por huma parte do rio , e outro polia outra

,
porque aíly

hiaô mais feguros que nos nauios .* e neíla ordem foraó

marchando oito dias pelejando fempre cos inimigos , até

chegarem ha fortaleza de Bandel
, que eílá na boca da

barra, e entaô eftaua prouida de bom preíidio para lha

defender; mas como os foldados hião vitoriolos , com
pouco trabalho e cuílo a entrarão, e meterão ha eípada

quantos acharão nella , e defpois de a laquearem , e lhe

porem o fogo íe embarcarão pacificamente , e íe partirão

para a índia, e chegando todos a Chaul a faluamento
,

achou Pêro barreto carta do gouernador, em que lhe man-
daua que com toda fua armada fe foíle a Dabui , onde
acharia António pereyra brandão capitão mór d'aquclla

coita ,
para que ambos juntos deftruiílem aquella cidade

por fer do Idalcão, com quem elle eílaua de guerra. Pêro

barreto fe nao deteue mais que em quanto íe proueo de
algumas
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algumas couías de que tinha neceífidade , e juntando^^c

em Dabul com António pereyra cometerão ambos a ci-

dade , em que acharão boa reíiílencia , mas nao bailou

para deixarem de a entrar , e arrafalla com ferro e fogo,

e morte de muytos dos moradores delia, e grandiffima

perda de fazendas , e naõ contentes com ifio foraô tam-

bém arraiando e deílruindo quantas pouoajões auia poUo
rio acima.

CAPITULO CXXIV.

Ogouenmâorfe torna de Baçaim a Goa por tsf auifo que
o Idalcão fe prepara para lhe jazer guerra \ chega hum
capitão jeu com hum poderúje exercito has terras de SaL
jete ^ e Pondd y e-o que ahyjaz. O gouej^nador o vay buf'

car com gente de pé e de cauallo , dalhe batalha , e ofu^
cefjo delia. João peixoto capitão das terras de Bardens
tem hum grande recontro cos inimigos , e o que fucede,

Vartem ejte anno cinco nãos para a Índia ^ e o que pajjaô

fia viagem* Os inimigos tem ejie inuerno outro recontro

cos nofjos , mas emp^mJefazem pazes co Idalcão»

LOgo como o gouernador defpidio Pêro barreto de
Baçaim para o Cinde defpachou também dom João

de laide para capitão d' Ormuz, por te recado de fer mor-
to Bernardim de íouía que lá eftaua , e defpois de pro-

iier em todas as couías necefiarias has fortalezas do norte

le partio para Goa , por ter auifo que o Idalcão mandaua
gente de guerra fobre aquella ilha e as outras a ella vizi-

nhas ; e antes d'entrar na cidade vifitou peíToalmente to-

dos os pafíos da ilha , e os proueo baftantemente de gen-

te e munições, A rezão deíla guerra foy auerfe o Idalcão

por muyto agrauado da perda que os noílos lhe derão em
Dabul, e em todos lugares daquella coíla , e deíejando
tomar íarisfação aíTy da perda , como do agrauo , mandou
ajuntar hum muito grande exercito de gente de pé e de ca-

uallo para mandar has terras de Salíete^ e Bardens , de'^

Far.t. ir,
^

^ Vvy que
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que fez general Nacer itialiico, a que encarregou mu^ta
aqwella emprefa , e chegou cora todo íeu campo a Salíete

e Pondá em Abril defte anno de 1557. O gouernador que
nao eilaua deícuidado , e tinha mandado muytas eípias ,

que lhe trouxelTem nouas do numero da gente dos inimi-

gos , e do defenho que traziao , loube por eilas que a gen-
te erão 18 mil homens de pé , e dous mil de cauallo , e
que Nacer maluco mandara a Muratecão que comeleíTe
polia banda de Curale e Bardens , e outros dous capitães

com cinco mil homens has terras de Saifete , e que man-
dara pregoar leguro a todos os moradores que lhe acudií-

fem com as rendas ; pollo que o gouernador mandou re-

forçar o poder em todos os paílos da ilha , e pôr muitas
embarcações pollo rio para defenderem a paÍTagem aos
inimigos ; mas ainda que dom Pedro de meneies, que efta-

ua por capitão da fortaleza de Rachol , teue com elíes al-

gumas efcaramuças com bom lucefio , naófoy iílo ballan-

te para os inimigos deixarem de ficar íenhores das terras

de Sallete , e dos rendimentos delias, e o meímo fe elpe-
raua que fizeíle Moratecão nas terras de Bardens , de q.ue

eilaua muito vizinho. O gouernador entendendo que fe

os inimigos aly ficaflem inuernando lhe dariao muito tra-

balho e inquietação , detriminou paílarfe a Salíete , e
darlhes batalha

, para o que ajuntou três mil foldados
Portugueíes , e duzentos de cauallo , e mil Canarins, com
a qual gente polia em muito boa ordem paííou ha terra

firme , e marchou logo para Pondá , onde chegou antes

do meyo dia , e achou o Nacer maluco pollo em campa-
nha fora da fortaleza com catorze mil homens, e as co-»

ílas em huma ferra , e diante do exercito tinha huraa caua
de cinco paíTos em largo muito funda , por onde os nof«

fos auiaô de paíTar : a noíla dianteyra tanto que chegou
ha caua deu volta ao longo delia , e trauou cos inimigos^

huma bem aípera efcaramuça , o que vendo o gouerna-
dor que vinha atrás com toda a gente de cauallo íe dea
tanta prefia por chegar , íem fe aduertir da caua ,

que não
ouue viíla delia íenad ja taô perto , que lhe pâreceo que
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conulnlia naó deixar de fe arrifcar a pafialla , inda que
bem entendeo que era grande o perigo; e pondo as per-

nas aocauallo, íaltou a caua em claro , o que tarabeni

«pós elle fizerão outros muytos , e alguns, que naõ pude-

ra6 vingar a caua ha outra banda , acabarão nella as vidas

fcm auer quem lhes pudelTe valer. O gouernador cos com-
panheiros que achou comfigo cometeo logo os inimigos

com tanta preíTa e fúria , que lhes naõ deu lugar para ve-

rem quão poucos eraó os que os comeiiaó , antes cípan-

tados e embaraçados de verem iiuma couía tão pouco eí«

perada delies , como era faltarem os noííos a caua para

os irem cometer , e quiçá cuidando que erao m.uytos mais,

íe começarão a pôr em alguma defordem ; a efte tempo
chegou a nofla ifanteria que linhao paíTado ao redor da
caua , e apertou -tanto cos inimJgos

, que os pôs de todo
cm desbarato fugindo com grande preíTa. O alcance du-
rou então pouco , porque o gouernador receoío d'alguma
ciílada naô confintio que os noílos paíTaflem muyto adian-

te, e fe deixou por então eílar junto da fortaleza de Pon-
dá , e por eftar defpejada a mandou arrafar de lodo , e

daly mandou algumas efpias a faber o que os inimigos

tinhaõ de fy feiío , que lhe trouxeraó recado que hiao

de todo íem ordem caminhando cada hum quanto mais
podia

;
pollo que vendo que entaõ não auia aly mais que

fazer fe recolhco a Goa , onde foy recebido com as fe-

itas e contentam.ento que merecia aquella tamanha vito-

ria. O Nacer maluco ranto que teue certeza de fer o go-
uernador recolhido le tornou para Pondá , e mandou re-

formar a fortaleza , e a proueo de gente, e de todo o
neceíTario , e vendo que os noíTos o não podião ir aly

buícar
,
porque com as muytas agoas do inuerno eílauão

as terras tão alagadas
,
que lhe não dauão paílagem , re-

partio toda a fua gente pollos paílos fronteyros ha noí?a,

donde lhe começarão a fazer toda a guerra que puderão,

defendendolhe todas as coufas que cuítumauão paflar ha

outra banda da cidade , com que nella começou a auer

grande fialta de muytas. Nefte meimo tempo Moraiecão,

Yvv i que
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que fazia guerra has terras de Bardens , naó ceíTaua de
as inquietar com aflalros contínuos , a que íempre achou
grande refiílencia em Joaó peixoto , que eftaua nellas por
capitão com cincoenta foldados , e muytos piães da ter-

ra ; mas o que mais inquietação lhe deu, e mayor dano lhe

fez j foy hum. renegado Português que andaua cos mou-
ros ,

que por cobrar credito com elles fe moílraua muyto
atreuido ; efte fez nos eftremos das terras huma tranquey-

ra bem forte, em que fe apoíentou com quinhentos piães,

donde lahia a laltear os lauradores , e roubar os naturais

com tanto impeto
, que ja com medo delle naô auia quem

lauraíTe as terras
, porque a mayor parte dos moradores

delias erao recolhidos para as ilhas vizinhas a Goa com
tudo o milhor que tinhão de feu. Joaõ peixoto como era

dotado de grande esforço lhe armou algumas vezes para
ver fe o podia auer has mãos, mas nunca lhe foy poífiuel

,

porque era elle tão precatado que todos os feus aflalíos

cometia de noite, lem dar nunca conta aos feus nem das
oras, nem do lugar por onde os auia de cometer, com que
a todos os noíTos trazia aílaz caníados , e quebrantados ;

porem Joaõ peixoto naô lhe podendo fofrer o feu gran-*

de e valerofo efprito as continuas inquietações e traba-

lhos que ihç daua aquelle inimigo , e auendo ifto quiçá
por afronta , tomando informação do modo da íua iranr

queyra , e da defenfao que auia nella , fe detriminou em
o lançar fora daly , e defembaraçar aquella terra e os mo-
radores delia ( que tinha a feu cargo ) daquella tamanha
opreflad e defaíToííego

, para o que mandou pidir ao go-
uernador alguma gente

, que lhe mandou cem Portugue-
íes todos efpingardeyros , cos quais , e cos outros que ti-

nha comílgo , e duzentos piães da terra , cometeo a tran-

queyra huma madrugada com grandiílima fúria , e ainda
que no renegado achou muyta refiílencia , naõ deixou de
a entrar com grande danu dos inimigos , e o renegado
íe foy recolhendo para os matos , deixando a tranqueyra
cm poder dos noíTos , a que logo foy pofto o fogo , com
(^ue iicando de todo poíla por cerra kax lhe ficar couía

cm
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etn pé , os noíTos fe começarão a recolher com alguns
catiuos ,e fato que fe achou na iranqueyra. O renegado
logo em íaindo delia fe foy com muyra preíla pollos

paííos daquella terra , em que os mouros tinhão gente de
guarnição , onde ajuntando dous mil piães, e duzentos de
cauallo, foy atalhar a Joaó peixoto , e o alcançou em hum
paíTo aílaz perigofo , que o recebeo co íeu cuílumado
esforço , e fazendo da. íua gente dous efcoadroes , come-
teo a paíTagem do p.ifio , onde teue cos inimigos huma
aí^az trauada peleja i mas co fauor da fua arcabuzaria foy:

pafíando, inda que com muyto rifco , e peida de alguns
dos íeus compaiiheyros

,
porque chegarão a fe baralhar

huns cos outros de maneyra 5 que fe trpuauaõ e pegauão
por onde podiaõ ; e vendo entaò os noflos que o remédio
da fua íaluãqão eílaua nos íeus braços,,íe aproueitarão tan?-

to delles que quníi de miílura cos inim.igos forao cami-
nhando hum grande efpaç.o , até que permitio noflo fe-

nhordarfe huma efpingardada polia cabeça ao capitão da
geme de cauallo de que logo cahio morro , com. que aos
inimigos faltou o animo ,.e aos noíTos creceo de maneyra,
que os puferão de todo em desbarato com morte de mais
de cenío e cincoenta del'es ^ e muytos cauallos. João
peixoto vendo os inimigos desbaratados , e aíy portos em
Í^Iuo , íe foy recolhendo até Bardes, e mandou de pre-

íente ao gouei nador a cabeça do capitão da gente de ca-

uallo dos inimigos, que a eftimou grandemente, e por
ella lhe mandou as deuidas graças , e os parabéns de tão

lionrado íuceíTo. O renegado íe recolheo ferido , com que
por então ficarão aqucllas aldeãs liures dos íahos e in-

quietações que lhes elle daua continuamente , inda que
em todas as outras partes ao redor de Goa andou aquelle

inuerno a guerra algum tanto acefa , de cujas particularir

dades , em que ouue vários íuceílos , fe não dá conta por
fer^m de pouco momento

,
porque o mayor dano que os

inimigos íizeraÕ foy tolherem, os n antimenros , que loa-
tinuamente vem da terra firme. í\a fortaleza de RachoJ
ouue lambem fucelíos diííeientts ^ em que o capitão e os

loi-
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foMados paíTaraõ muyto trabalho
,
por lhe fer forçado

andarem lempre cos as arnias has coftas. O gouernador
m;índou por muytas vezes fazer eniradas na terra íirme^

com que iez muytos danos aos inimigos , e foj parte para

i)S enfrear ; no qual trabalho eíliueraô os moradores de
Goa e as fuás terras até chegarem náos do reyno,
onde efte anno de 1557 , fe fízeraõ prcíles cinco para a ín-

dia , de que era capitão mor dom Luis fernandcz de vaf-

concelios , e os outros capitães foraô Cide de foufa , Brás

da filua , António mendez de craílo-, e João rodriguez

calema de carualho ; a náo do capiraõ mor eftando para

partir fez tanta agoa
,
que ouuerao os officiais que nao

cftaua para fazer viagem até fer concertada ; as outras

Coatro partirão a cinco dias de Abril , de que a de Anto-
Siio mendez de craílo inuernou cm Melinde , e em Mayo
foy iia índia , e ha vinda /e perdeo na ilha de íao Tomé;
'a de Jo3Ô rodrigtuez calema (oy inuernar a Moçambique,
« em Mayo paliou também ha índia , e voltando para

efte reyno tornou outra vez a inuernar a Moçambique
,

donde tornando a partir fe foy perder na terra do natal, de
que fe faluou a gente ; e as outras duas de Cide de foufa

,

e Brás dâ filua chegarão a Goa na entrada de Setembro ; a

náo do capitão mór , defpois de concertada
,

partio a

dous de Mayo, e por fer ja tarde foy inuernar ao Brafil,

donde continuando íua viagem chegou ha índia a íalua-

inento, e tornando para efte reyno fe foy ao fundo ha

vifta da ilha de S. Lourenço , e no batel da náo íe fal-

uou o capitão mór com outros muytos homens. E def-

pois de ferem chegadas eftas náos , intentarão os inimi-

gos huma noite entrar na ilha dt> Chorão , mas acharão

nos noíTos tal refiftencia ,
que fe retirarão com morre de

muytos dos íeus
; por onde vendo os capitães a muyta

gente que tinhaô perdido naquelia guerra em todo o dií-

curío do inuerno , fem fazerem coufa que pudeíTe ter no-

me , e que começaua ja a pontar o verão , em que dos

noíTos podiaõ receber muytos danos , tratarão co Idalcao

que deíeftiíTe daquelia guerra , e quifefle tra;ta-r de pazes ,

o
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c que acabarão com elle facilmente, piollas grandes per-

das que tinha recebido , e com fua comiíTaô tratarão elles

logo delias, que fc concluirão com íatisfação d' ambas
as partes , e fe tornarão a frequentar os comércios coma
d' antes. CAPITULO CXXV.

Dom Dtarte deça toma poffe dafortaleza de Maluco ,- por
defgojlos que tem com el Rey de Tcrnate o manda pren-

der , e a hum feu hmao , e a fua mãy. Os noffos e os na^-

titrais da terra tratão co capitão dajua fuliura y e o que

huns e outrosJobre iffo fazer,'U

DOm Duarte deça , que em Abril do anno de I5'5'5'

partira para Maluco com a capitania daquella for-

taleza , chegando a ella o Noueiiibro leguinte, e tomando
logo poíle delia, começou a correr com as coulas da obri-

gação do feu cargo , nao íem lembiar.ça das de íeu pro-

ueito , que muyras rezes cuílumaõ eftar no primeyro lu-

gar ; para o que tratou de lançar mão pollo crauo da ilha

de Maquiem
, que o Rey daquella terra tinha para as deí-

pefas de íua caía , ao qtie querendo el Rey iilhe ha mão,
veyo a auer fobre iTo antre an.bos alguns deígcílcSjde
que querendoííe fatiífazer dom Duarte, afy por íer aí-

pero de natureza y como por naÕ faltar quem o a iPo in-

duziífe , mandou hum dia çhampr el Rey , eCachilGu-
zarate i^u irmão ,. iem dar conta a ptííoa alguma do que
detriminaua , e como os íeue na fortaleza , os mandou
meter prelos em huma logea da torre, que íeruia de celey-

ro de crauo , de muyto mao chtyro , e cheya de muyto
género de bichos immundos e iráes de loírer , cnde os
mandou carregar de ferros de maneyra

,
que de todo fica-

rão inabelitados para fe mouerem para ninhum,a parte ,

fem lhe valerem altiílimos gritos e lailimofas lamentações,

com que procurauão dar a entender lua innocencia ; e

»aó contente ainda com ifto dom Duarte m.andou aly

também trazer a velha mãy delks, que era huaia ItnJ ora

cie
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de muyto relpeito , e a pôs cos filhos juntamente, lan-

çando fama que o fazia porque íe carteauao com a Ra-
inha de Japara na coíia da Jaoa para lhe entregaremi

aquella fortaleza , e aquy mandou o capitão que lhe não
deíTem de comer , nem de beber, nem ouueíTe pefloa que
de fora lho trouxeíTe , com que os miíeraueis preíos che-

garão a eílado de lhe íer forçado comer do crauo que
naquella logea eílaua

, que fendo mantimento em íy afpe-

riííimo, a íãka que tinhão d'agoa , com que pudeíiem tem-
perar a grande quentura que dentro lhes cauíaua , o fazia

ier muyto mais afpero e iníofriuel. O que vendo os pa-

dres , e o prmiedor e irmãos da mifericordia , mouidos a

compaixão de tamanha miíeria e deíumanidade , fe ajun-

tarão CO pouo , e todos feitos num corpo fe forão pidir

ao capitão que quifeííe auer dó daquciles preíos , e man-
dallos pôr em fua liberdade, porque lhe affirmauao que
eílauão innocentiílimos das culpas que lhes punhão , e

após ifto lhe fizeraó também proteílos e requerimentos

fobreameíma foltura , e que não quiíeiTe dar ocafião a

grandes deíaítres e defauenturas que daly íe lhe hião apa-

relhando
,
porque ja começaua de auer hum rumor fecre-

to
,
que o Kcy de Tidore fe fazia preíles com huma groíTa

armada para fe ajuntar cos Ternates em fiuor do feu Rey;

a que dom Duarte naô deu orelhas , dando por rezão que

por culpas graues que tinha dos preíos os não podia fol-

tar : eJles então lhe pidirão
,
que ao menos lhes deíTe li-

cença para lhe darem de comer na prifaõ
,
para que nao

pereceííem ha fome, que era hum género de crueldade que
ainda antre inimigos infiéis e bárbaros era muyto eítra-

nhada
,
quanto mais antre Criftaos cos que erão feus ami-

gos. E concedendolhe ifto o capitão; ordenarão antre íy

que a miíericordia defie huma Ibmana de comer aos pre-

los , e outra os moradores , com que elles tiuerao mais

algum aliuio : porem dom Duarte , íegundo feidizia, não
deixaua de bufcar todos os modos para lhes dar a morte,

até fe dizer que lhe fizera lançar duas vezes peçonha na

agoa ,
que lhes mandauáo ,6 que cl Rey o conhecera Ioj-

go
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go por meyo de hum anel que comíigo trazia
, que tinha

tal virtude que íe na cafa, onde elle eítaua, entraua peço-

nha logo mudaua a cor, cujo eííeito íe vira em ambas as

A^ezesque lhes lançarão peçonha na agoa , com que fica-

rão liures daquelle perigo. Os gouernadores ào rcyno re-

quererão também por fy muytas vezes ao capitão que lhe

íbhafic o feu Rey, e que fe o nao quiíefie fazer elles

auiâo de procurar Tua íoltura por quaisquer m.odos e vias

que pudeíTera , e que elles proteílauaõ de ícrem íem culpa

cm todos os males e danos que dahy fucedeíTem aos Por-

tugueíes , de que elle fó daria conta a el Rey de Portu-

gal; a que não refpondendo elle a propclito , negocea-

rão íocorro do Rey de Tidore
,
que era genro do de Tcr-

nate , a que elle acudio cm peíloa com huma boa armada
de corocoras , e juntandoíle cos Tidores puferão cerco ha
fortaleza , e lhe deraó tantos e taõ rijos aíTaltos que dom
Duarte íe vio em muyto aperto

,
porem o que mais fmtia

era terem pofto os inimigos tal cuidado em lhe não vi-

rem mantimeníos
,
que nem por mar nem por terra ti-

nha maneyra para íe poder prouer delles , com "que os

noílbs começarão a padecer tantas neceílidadcs , que fo/
neceíTario a dom Duarte valerfe do mor inimigo que
aquella fortaleza tinha , que era o fangage de Geilolo , a

quem Bernardim de íoufa deílruira , e tirara o nome que
tinha de Rey, e dera o de fangage : e para mais o obrigar

lhe mandou huma prouiíao em nome dei Rey nofío íe-

nhor, por que lhe tornaua a dar o nome de Rei , e o liber-

taua das páreas que era obrigado a pagar; de que o íanga-

ge le moílrou tão íalisfeito e contente
, que eíquecido de

todos os agrauos paliados íe começou logo a intitular Rey
de Geilolo , e fazeríe preftes para ir focorrer dom Duar-
te , o qual no meímo tempo defpidio hum religiofo da
companhia, chamado António vaz, homem de letras e vir-

tude
,
para ir rambem pidir íocorro de gente e maniimen-

tos ao Rey da ilha de Bachão
,
que era amigo dos Portu-

gueíes ; a qual jornada foy então de tanto proueito que
íião íómente negoceou o padre mantimentos para a íor«

. ií^an, IK Xxx uleza,
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taleza , mas achando no Rej' natureza branda e capaz dx
douirina Criílam , o começou a inftruir nella , e o rendeo

de todo ha noíTa íanta fé católica , e deípois de o catiqui"

zar o fez Criílão com muyta folenidade , e a outros muy-
tos do feu reyno. A guerra antre tanto não ceííaua por
mar e por terra com algum dano dos noílos

,
porque os

inimigos os períeguião por todas as partes ,
principal-

mente a armada dos Ternates , de que andaua por capitão

mor Cachil Labufafa primo d'el Rey , homem de grande
esforço

, que defpois íe fez Criílão , e chamou dom An-
rique, a quem os Reis defte reyno fizerao muyta mercê
por muytos e bons íeruiços que lhes fez nas partes da
índia. Dom Duarte

, que também não eftaua defcuidado,

armou algumas fuftas que então auia na fortaleza , com
as quais , e cos íocorros que lhe foraõ de Geilolo , de
Bachão, e doutras partes , a que também acudio Gon-
çallo pereyra gouernador de Momoya com algumas co«
rocoras com gente e mantimentos, foy íuftentando a guer-
ra , e defendendoííe defte capitão Ternate , e dos mais
inimigos , fazendolhe tanto ou mais dano do que recebião

delles , e como foi tempo defpidio a náo com a carga do
crauo para a índia , de que era capitão Franciíco de bar*
ros

, por quem mandou pidir focorro ao capitão de Ma*
laca , e ao gouernador , encomendando muyto a ambos a
prefteza ; e ao gouernador deu conta de tudo o que era
pafiado na priíaó dei Rey

, pondolhe culpas que vulgar-

mente fe dizia que não tinha , mas também fe diíTe que
não faltara quem efcreueííe ao gouernador o contrario

do que o capitão lhe eícreuera naquella matéria. Ifto que
até quy fe efcreuco que paílara na fortaleza de Maluco
lucedeo no anno paíTado de i^$6 , que fe guardou para íe

pór neíle de 1557 , para continuar logo co fucefib do ne*
gocio , que foy nefte mefmo anno, por não cortar o fio da
kiStoTiã c repartiila em duas partes.

CA-
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CAPITULO CXXVI.

Afortaleza àe Maluco fe vê em muyto grande aperto até
lhe chegar/ocorro de Malaca. O capitão dom Duarte de^

ça faz preftes huma armada para ir bufcar os inimi^

gos ; elles também ordemío outra grojja armada para pe-

lejarem cos nojjos ; ha entre elles huma braua batalha , c

ofucejfo delia. Os tnoradores da fortaleza prendem o ca-,

pitão dom Duarte , e o mandão ha índia emjerros , e em
/eu lugarfazem outro,

PArrido o galeão da carrevra , ficou a fortaleza em
continua guerra, em que os noíTos padecerão grandií-

limos trabalhos de fomes, e de outros apertos que cada
dia Jhe fucediao denouo, fem auer couía que baftaííe a

mouer o capitão dom Duarte deça a compaixão daquel-

les preíos , e tratar de lua foltura, antes cada dia lhe

eftreitaua mais a priíaó , e mandaua fazernouas afronta»

e auexaçôes , naô deixando porem de trazer íua armada
no mar, com que fuítentaua a guerra , e fe prouia de man-
timentos de Geilolo, e Bachão ,

porque os Reis daquellas

ilhas , como eftauâo defauindos co de Ternate , manda-
uão a dom Duarte naõ fomente mantimentos , mas nauios,

e gente, e tudo o mais que era neceíTario para fauor noflo,

€ dano daquelle Rey / mas nem tudo ifto era parte para

deixar a fortaleza de eftar em grandiíTimo aperto, até que
chegarão a ella dom Joríe deça , e dom Dinis de mene-
ies

, que dom Joaõ pereyra capitão de Malaca lhe man-
dou de focorro logo como teue nouas pollo galeão da
carreyra, em que fora Franciíco de barros , do eílado em
que ficaua aquella fortaleza ; a dom Joríe deça numa náo
com cincoenta foldados , e muytos mantimentos, muni-
ções , e roupas ; e a dom Dinis em huma galeota com trin-

ta foldados , em cuja vinda os noílos começarão a íintir

muyto aliuio. Dom Duarte fez capitão mor daquelle mar
a dom Jorfe deça , e lhe deu huma fufta em que andaíle ,

e com elle dom Dinis de menefes na fua galeota, Chrifto-

Xxx z uáo
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uão de fá era outra fuíla , Anrique de lima, Franclfco

d'araujo , e Gonçallo fernandez cm outras eínbarcações ,'

e as corocoras dei Rey de Bachao , e Gonçallo pereyra re-

gedor de Momoya
, que com três corocoras fuás auia

pouco tempo que era aly chegado de íocorro ; e tanto que
eíla armada foi no mar , fe retirarão logo os inimigos , e

deixarão os noíTos algum tanto mais deíabafados dos con-
íinuos rebates que lhe dauao

;
porem naô foy para dei-

xarem a guerra , antes para a continuarem cora mais for-

ça reforçarão as íuas armadas , em que os regedores de
Ternate ordenarão por general de todas a Cachil Labufa-

fa
,
que auendo logo fala dei Rey de Tidore , anentaraó

ambos que as fuás armadas pelejaílem com a noíTa, para

o que elle também mandou reformar todas as luas coro-
coras, e prouellas de muyta e luílroía gente , de que fez

capitão hum regedor feu , com ordem de íe ajuntar com
Cachil Labufaía para ambos pelejarem com a noíTa arma-
da. Eílando as coufas neíles termos, chegou a aquella for-

taleza o galeão da carreyra que linha partido de Goa ,

de que era capitão António pereyra brandão
,
que trazia

niuytas roupas , munições , e outros prouimenios
,
que

chegarão a muyto bom tempo , e íabendo que íe.eípera-

"ua polia armada dos inimigos para pelejar com a de dom
Joríe deça , fez preftes o batel do íeu galeão cos folda*

dos que com figo trouxera , e fe foy meter na noíía arma-
da. O Cachil Labufafa tendo juntos a íy os nauios de Ti-
dore foy demandar os noíTos

,
que eílauão ha vifta da

fortaleza efperando ja por elle , e chegando a tiro come-
çarão logo a defparar a artilharia d'amb3s as partes com
aííaz de dano de huma e da outra , e em meyo daquellas

efpeíTas nuuens de fumo inuiílio o labufaía o nauio de
dóm Jorfe , e fe lançou dentro nelle com mais de cem íol-

dados eícolhidos , e a capitaina de Tidore inueílio a dom
Dinis de menefes , e o raefmo íe fez por toda a outra ar-

mada cada hum por onde le lhe acertaua. Dom Jorfe de-

ça , que era muyto esforçado caualeyro , vendoíle entra-

do do Labufaía^ a quem também aio faliaua esforço , arr^?

meteo
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tneteo a elle com alguns que rambem efcoliico para aquel-

le feiro , e trauarao antre íy huma bem perigofa batalha.

Dom Dinis , António pereyra brandão , Anriquc de Ji-

ma j e rodos os mais capitães Porrugueíes juntamente
com ei Rey deBachão, que peKjaua da noííb parte, e

Gonçallo pereyra regedor de Momoya , inueílidos de

itiuytas corocoras dos inimigos r.xoraraõ tantas delias ,

com morte e eílrago de tanta gente
,
que cm todos pôs

grandiffimo efpanto. E ainda que lodos os ncílos nefte

dia paílaraõ grandiíTimiOs trabalhos e perigos , com. tudo

os que pafiau dom Joríe foraõ mayores que os dosou-
tros, e em que bem moílrou o fcu inuenciuel snimo

,
por-

que eftando o negocia tão duuidofo
,
que não le lábia

para qual das partes pendia a vitoria , íuccdeo tomar fo-

go hum.a pouca de poluora na lua fiiíta com tanta força,

que fez larçartmle ao mar todos os que pelejauao nella

,

fem lhe ficar dentro mais que o melmo dom Joríe , e hum
Belchior lopez

,
porem elles ambos íómente a defende-

rão de maneyra de algumas corocoras de inimigos , que
acudirão para a leuarem ha toa, que nunca os puderaô

entrar , mas parece que nso puderaó elles leuar eíla de-

fenfdõ aO: cabo, auendo tamanha difparidade de huns

para os outros , fe não permitira roilo íenhor que hum
pilouro de husu berço de huma das noíTas emíbarcaçóes

defle no Labulafa general dos inimigos ,
que o derrubou

como morto , com que os fcus cuidando que o era fe afa-

ftarâo logo, c fazendo final ha de mais armada íe foy

toda recolhendo cora muyto dano , deixando também os-

nofibs taõ deftroçados , que Jhes foy neccííario recolhe-

remfe ha fortaleza para fe curarem os feridos que erao

muytos. Efte luceílo não bafrou para os inimigos deixa-

rem a guerra , antes foy caufa de fe acender muyto mais ,

porque reformando íuas armadas , começarão a continuar

com nouos aflaltos ha fortaleza , com. que a tornarão a

pôr em nouos trabalhos e apertos : vendo então os mo-
radores

,
que a dureza com que o capitão dom Duarte

eílaua era não querer íoltar el Rey, os linha pofto a rif-

co
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CO de grandes defauenturas , ajuntandoíle todos a tratar

do remédio que aquillo podia íer , acharão que não aula

outro fenaó prenderem o capitão , e íoltarem elles el Rey
e os mais preíos , e detriminando de opor por obra , fi-

zerão para ifto cabeça Anrique de lima , e confulrado
anire todos em muyro íegredo o modo com que íe auia

de fazer, eílando o capitão hum domingo ha miíla entra-

rão na igreja os da conjuração bem armados , e remeten-
do com elle o liarão , e com muyta preíía o foraô meter
na torre da menagem , onde o deixarão fechado , e as

chaues íoraõ entregues a Anrique de lima , e daly fem fa-

zer mais detença fc forao a íoltar el Rey , a quem defpois
de lhe pidirem perdão , e darem muytas defculpas do que
lhe fora feito , acompanharão todos até íua cafa , o que
clle agardecco a todos com muytas palauras, afirmando-
Ihe que não íeriao parte os agrauos e anexações

,
que lhe

fizera o capitão dom Duarte deça
,
para elle deixar de fer

muyto grande feruidor d' el Rey de Portugal
, que nas

defordens dos feus capitães naô tinha culpa , e muyto
particular amigo de todos os moradores daquella ilha e
Fortaleza, o que moílrou bem fempre em todo o tempo
que lhe durou a vida. Ifto acabado fe tratou logo de fa-

zerem capitão para aquella fortaleza
,
para o que come-

terão dom Jorfe deça , e apertarão com elle com muyta
inftancia

, porem elle o nao quis aceitar por fer parente

de dom Duarte , e por outras muytas rezões ; e o mclmo
aconteceo com dom Dinis de meneies

,
que também foy

cometido ^ e por derradeiro fcraõ todos cometer co mel-

mo a António pereyra brandão
,
que moftrandofle tam-

bém duro a quantas inílancias fobre iílo lhe fizeraó , fe

ajuntarão hum dia todos os moradores cos padres que
aly auia , e com hum Crucifixo leuantado o forao deman-
dar ha porta da igreja , onde viraõ que eftaua, e lhe pidi-

raô da parte daquelle Senhor que quifeííe tomar cargo

daquella fortaleza
, que taô arriícada eílaua por falta de

capitão , até o vifo Rey a prouer delle , a que também
ajuncarãp alguns requerimentos e proteííos da parte de

íua
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fua Alteza. António pereyra, podendo mal refíílir ha for--

ça doReydoCeo e da terra, aceitou o requerimento ,.

mas nao para íer capitão da fortaleza , íenao para olhar

por ella , e polia artilharia dei Rcy
,

ja que a/íy compria
a feu feruiço , de que fe diíle que mandara logo tirar íeus

eftromentos para íua juíli^-cação j e fendo entregue da
fortaleza , tanto que chegou a mouçao , em que o galeão

da carreyra aula de partir para a Índia , embarcarão nelle

a dom Duarte deca prefo em ferros cos autos das íuas cul-

pas , e na índia ( íegundo íe diííe ) foy fentenceado que
l"e vieíTe aprefentar ante el Rey noílo len hor , e que elle

o fizera , e o que delpois fobre ifto paíTou como forão

couías que Tucederao defpois da morte dei Rey dom joãa
G terceyro, de quem trata ella Chronica , não ha para que
fazer aquy menção deilas. Gom a foltura daquelle Rey
ceíTou entaõ a guerra , e as coufas daquclla fortaleza tor-

narão ao feu primeyro eílado ; e elle ficou fempre cor-

rendo muyto pontualmente com tudo o que cumpria ao
leruiço de íua Alteza.

CAPITULO cxxvir.

Manda o gouernador pidir licença ao Rey Nifa muxa pa^
ra fortificar o tnorro de Ckaul

,
que lhe elle não concede^

antes o manda fortificar por fua via, O gouernador man^
da lã hunia armada a lhe irnpidir a obra , e após ijjo uay
elle em pefjoa com muytos nauios e gefite : detrimina ds

pelejar cos inimigos ; o Rey lhe manda pidir pazes , ellsi

ihas concede y eje vay a Baçaim , e dahy a Goa,.

POr hum iiauio ligeyro
,
que viera de Grmuz , teue o

gouernador recado que em. Suez fe fazião preíles galéa

para paíTarem ha índia, o que o pôs em não pequeno
cuidado , e diípidio logo auiíos has fortalezas do norte,

e a Dio para que olhaflem por iy ; e temícndofie que íe

acafo viefíem os turcos poderião entrar no rio de Chaul ,

4> que fcm em grande perjuizo do citado da índia , dele-

jou
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jou fortificar o morro ,
para o que vindo le lhe defendeíTc

a entrada ; mas como ifto nao podia fer fem licença e con-

íenriíTiento dei Rey Nila muxa , lho mandou pidir por
Jiam embaixador acompanhado de hum grande preíente :

porem foípeitando o mouro que eíla fortificação do mor-
ro era inuenção do gouernador para lhe por aly alfan-

dega , que feria em grandiíTimo detrimento das fuás ren-

das , naô fomente lhe naô concedeo o que lhe pidia , mas
lhe mandou prender o em.baixador , e elle por fua vi:i

quis mandar fortificar o morro ; para o que delpidio cem
muyta prelia hum capitão com. cinco mil de cauallo , e

quinze mil de pé , que forao logo dar principio ha forti-

ficação , íem darem inquietação , nem pefadume ha cida-

de de Chaul ,• nem moííras de virem aly fazer guerra ;

com tudo Garcia rodriguez de tauora
,
que aly efíaua por

capitão , naõ íe fiando daquellas moílras , fe preparou e

preuinio pnra íe defender com muyta preíleza e vigilân-

cia , e auiíbu logo o gouernador do eílado em que íicaua.

Aquy íucedeo huma coufa que m^e parccco dina de fe não
paííar por ella com íilencio , para que fe veja quão pouco
pode toda a força do inferno e do demónio contra as

coufas fracas da terra ajudadas do fauor do ceo , a qual

foy que em os mouros entrando no morro , vendo eftar

huma Cruz de madeyra na ponta delle
,
que fica íobre o

mar , e trabalhando polia cortar para a derrubarem com
força de muitos machados , a acharão todos tão dura e

impenetrauel
,
que nunca puderao entrar porella fendo

<5e matéria tão frágil , e deíconfiados da força do ferro
,

lhe aplicarão a de hum alifanle
,
que a arrancaíle ; mas por

mais força e trabalho com que infiílio nií"o , nad fomente

a não pode arrancar , mas nem darlhe o mais pequeno
aballo fendo bem p^^quena , e eílando mal fixada em hu-

ma grandiffima pedra, e auendo com ifto por impoííiuel

acharfe remédio com que leuafTem aquelle feu intento no

cabo , a deixarão ficar na forma em que a acharão , não

lem grande efpanto de todos , onde defpois eíleue muyto
tempo. O auifo de que atrás fica dito , que-Garcia ro-

driguez
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driguez de tauora capitão de Chaul mandara ao gouer-

nador do que os mouros ordenarão no morro , Ihs che-

gou a Goa ja meado Março do anno de 1558 , a tempo
que tinha preftes huma armada de três galeões e íeis ga-

leotas , de que mandaua por capitão mór Aluaro paez de

fouto mayor para ir inuernara Ormuz , e guardar aquel-

ia fortaleza , em que erao capitães nos galeões , afora o

Aluaro paez , João de melo de brito , e Anrique de vaí-

concellos ; e nas fuftas Diogo ferreyra , Duarte pereyra,

Diogo de fouía, Colmo faya , Afíonfo coelho , e Gon-
çallo garcia ,- mas porque a neceífidade prefente de Chíul

era mais urgente , lhe mudou a ida para lá
,
que elle fez

com alguma difficuldade
,
por lhe íer o tempo contra-

rio / mas logo em chegando foy lurgir cos galeões em
parte onde com a artilharia ( que nunca eílaua ocioía )

embaraçaua a obra dos inimigos de maneyra
,
que não hia

por diante. Dahy a poucos dias chegarão duas galés de

Baçaim, que por demandarem menos fundo que os ga-

leões batião também os inimigos de mais perto , e por

iíTo com mais efteito , cos quais íocorros , e principal-

mente com afirmar Aluaro paez aos noííos ,
que o gouer-

nador íe ficaua fazendo preftes com muyta prefla para os

ir focorrer em peíToa , ficarão elles de todo animados e

contentes. Ogouernador tanto que deípidio Aluaro paez,

fez logo pôr em ordem huma boa armada com tanta cu-

riofídade e diligencia , que elle mefmo aííiftia peíToalmen-

te na ribeyra , e aíTy como fe hião acabando de fazer pre-

ftes os nauios os defpidia logo a coatro , e a féis , de cada

vez com muytos foldados e munições ; e após ifto na

entrada de Abril defte meímo anno pariio elle de Goa
com huma grande cantidade de nauios de remo, galeotas,

fuftas , e catures fem tratar de nauios de alto bordo , inda

que tinha m.uytos e muyto bons
,
porque naõ auia de

atraueííar o golfão , e a guerra auia de íer na terra , e não

no mar , e chegando a Chaul em poucos dias entrou a

barra com tanto eftrondo de artilharia e tão fermofa mo-
ftra, que fez grandiíTimo abai lo nos inimigos , e defem-

fan. IK Yyy bar-



5*3 S Quarta Parte da Chronlca

barcando em terra fen reílenha da fUa ge»ue, em que achoU
coatro mil foldados Portusgueíes , e muytos Criftãos da
terra, e efcrauos cuftumados a p<èle]ar em companhií^ de
feus lenhores. O gouernador tratou Içgo em confelho o
cílado das coufas preíentes , em que fe detriminou que
le lançafiem os inimigos do morro , e fe coniinuafle por
noiTa parte a fortificação que elles tinháo começado , para

o que íc mandarão aperceber todas as Coufas neçefiarias ;

e fendo efta detriminaçao diiiulgada pollos íoldados e

capitães foy de todos tão feftejada , e por modos tão pu-
bricos e extraordinários, que chegando ha noticia dos ini-

migos a ocafião daquellas fcílas êçarao tão íobreflalta-

dos
,
que detriminarão tratar de pazes ; para o que o íeu

capitão mor com licença do gouernador mandou por em-
baixador a hum criado feu , a que o gouernador por não
fer peííoa de calidade não quis dar repofta , e o defpidio

mal tratado de palauras : não deixou por iilo o capitão

mor dos mouros de continuar com feu intento, antes man-
dou o principal capitão feu com hum grande prefente ,

que foy recebido na forma cuftumada , e propôs da parte

do feu Rey Niía muxa , que fua tenção não fora romper
guerra cos Portuguefcs , cujo amigo era de muyto tem»
po , o que ja erdara de leu pay , que por defejar ter ami*»

zade com elles lhes dera aquelle porto para nçUe cdiíi*

carem cidade , e terem forlaíeza ; mas que a licença que
Jhe mandara pidir para fortificar o morro o metera çrn

loípeita e receyo , que feria com tenção de lhe cermr
aquelle porto

,
que era o principal do feu reyno , e to-

Iherlhe as entradas e faidas das fuás mios ; que elle eftauji

preíles para guardar e confcruar as pazes
, que feu pay fi«

zera cos gouernadores paíTados , porque era grande ami*

go e leruidor d'el Rey de Portugal. O gouernador man-:

dou dar ao embaixador gafalhado competente, c tratan*

dofle no confelho da íua repoíla , íe aííentou que fe acey-

tafiem as pazes com as condições leguintes. Que fedes»

fizeíle a fortificação , que no morro eftaua começada , e

^ue em ainhum tempo íç íizeíTe nelie por ninhuma das
par-
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partes , c que el Rey Niía muxa loiraria logo o noíTo em»
baixador que tinha prefo , e parante eile juraria eftas pa<-

zes. O embaixador aceitou as condições, e íe obrigou em
nome do feu cíípirão mor a fc cumprirem , com qiie as

pazes torão de rodo concluidas , e pregoadas no morrd
com muyra folenidade , onde íe desfez logo tod^ a *obrà

«jue eílaiia feita , e os inimigos leuantarao o campo, e íe

recolherão para oBalagare. Acabadas neíla iorma as cou-

<as de Chaul , foy neccíTario ao gouernador paíTaríe a Ba*
"Çaim , onde fazendo pouca detença fe tornou a Goa , ê

proueo as fortalezas de Malâca , e Maluco , e Ceilão , t

tnandou a dom Antão de noronha por capitão paia Or-
ínuz

,
por íe mandar tirar daquella fortalesa dom João dí

taide por huma lenrcnça
, que íe dera contra elle por

culpas que fe lhe acharão ; e feito iílo fe cerrou de todo
JD iftuerno, em que o gouernador fe ocupou em fazer huma
^'oderoíà armada para ir conquiftar o Dachem por lho ter

affy mandado fua Alteza ; em que fe deu tanta preíTa
, que

na entrada de Setembro tinha preíles de tudo quinze ga-

leões , dez carauellas , dez galés reais , c íetenta galeotas,

e fuílas ; porem a erapreía não teue efíeito por lhe che^
gàr íuceflor , de que por fer ja deípois da morte dei Rey
dom João ô terceyro, de quem he efta Chronica, íe não tra-

ta agora. CAPITULO CXXVIII.

^ morte dei Rey doyn^joãonofj^ofenhor^ ofeu enterramen-
to ; O modo em que fica o gouerno dejie reyfio de/pois dà
Jua morte ; algumas particularidades de fua pefjoa ; e

algumas coujas particulares que fei, e ordenou no reyno%

NO tempo que eíles reynos c íenhorios de Portugal
eíVauão com mayor neceílidade da vida è aíliflenciã

debu^rn tão excellente princepe
, e tão raro em rodas aà

virtudes , como era el Rey dom João o terceiro deite no*
ine noíío fenhor

,
que então os pofTuhia e go^uernaua

,
para

cora a íua grande prudência e bofli go^ierao os íuítenrar

Yyy 2 e
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c defender em tanta variedade e diíFerença de coufas, que
naquclle tempo nelles concorerão ,, e de outras muytas
que le lhe ofFereciao por dauante de grandiílima im.por-

tancia , a que era neceíTario acudirfe , a que então pare-

cia que eile fó pudera dar o milhor confelho , comais
certo remédio , foy noífo Senhor íeruido chamallo para
fy numa idade em que por huma parte a velhice lhe não
desbarataua as forças naturais de maneira que não pudef-

íe fuprir aos trabalhos do feu gouerno , e por outra a
larga experiência dascoulas, junta ao íeu claro e madu-
ro juizo, lhe pudera fer cada vez mais proueitoía ao
bem dos feus reynos, e proueito dos feus vaflallos ; por-

que paflbu deíla vida em idade de cincoenta e cinco annos
íómente ( tendo reynado trinta e cinco e meyo ) com
tanta dor e fentimento de toda a forte de gente dos íeus

naturais
,
quanto huma tamanha perda merecia; de que

grande parte chegou também a muytas gentes eílrangey-

ras , afly polia muyta noticia que tinhão das íuas gran-

des e raras virtudes, como poilo muyto que participa-

uão da Tua larga magnificência. Faleceo na cidade de Lis-

boa nos paços da ribeyra , algum tanto apreíTadamente ,

porque foy de huma fupita e graue doença huma fefta

feyra dcípois da meya noite , onze dias do mes de Junho,
dia de faõ Barnabé Apoílolo da era de i^SJ ; mas não foy
a morte tão apreííada

,
que não toniaíTe perfeitiíTimamente

lodos os Sacramentos da S. Madre Igreja Católica. Logo
ao outro dia , que foi fabado vefpera da Santiíllma Trin-
dade , e de S. António , has cinco oras da tarte foy leua-

do polia íua capella , e pollos irmãos da miferlcordia de
Lisboa ao moeíieyro de Belém onde foy depofitado aos

peis da íepultura dei Rey dom Manoel feu pay : acom-
panharão o corpo de S. A. os fenhores dom Duarte , e

dom António feus íobrinhos , e todos os grandes, e fidal-

gos , e peíToas de calidade, que fe então acharão na corte,

e o cardeal Ifante ficou íomente acompanhando a Rainha
noíía fenhora. Ha íegunda fcyra logo feguinte catorze

ám do mefmo mes de junho fe juntarão em confelho

com
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com a Rainha dona Caterina nofia fenhora , é o Cardeal

Iftinte , o duque d'Aueyro , os condes da Caílanhcyra , e

do Vimioío , o regedor da cafa da luplicsçao, o barão

d'Aluito , ochançarel mor Gaípar de carualho, e os ve-

readores da cidade de Lisboa , eparante tcdos Ic virão

liuns capitulos
,
que el Rey noílo fenhor tinha feitos al-

guns dias antes do ícu fallcciíTieuto , nos quais nomeaua
por tutora do príncipe dom Sebaíliao feu neto , filho do
principe dom João íeu filho , a Rainha noíla íenhora , e

também por gouernadorn deftes reynos e íenhorios até o

principe íer de idade de vinte annos compridos : os quais

capítulos foraõ aceitados , aprouados, e retificados por to-

dos com muyta paz e conformidade ; de que íe fez huma
eícritura pubrica , em que alíinarão ; e S. A. podendo mais

com ella o delejo de cumprir a vontade dei Rey íeu ma-

rido , e o que elie deixara ordenado
,
que a entranhauel

dor que fentia da fua auzenfia , não recuíou por então o

trabalho , inda que entendia quão laílimofo e peíado era

para ella ; mas para milhor poder cumprir cem as obri-

gações delle tomou por ajudador o Cardeal líante , e

ella foi continuando co gouerno defte reyno cem gran-

diílima prudência , c geral fatisfaçao de todos , rodo o tem-

po que o teue a feu cargo. Foy el Rey dom João de meam
eftatura , de corpo mais groflo que delicado, aluo da cor

e algum tanto corado , e tendo em íy grandiílima autori-

dade , e hum real e venerauel afpeito fe via cem tudo

nelle huma íerenidade , huma quietação , e hum tal àeS"

carregamento de rcílo , que a todos os que punhão os

olhos nelle obrigaua a lhe terem amor mais de pay,que de

Rey e fenhor, e nem ainda dos inimigos podia fer deí-

amado. Teue os olhos azues eícuros, e muyto defemíba-

raçados , e cheyos de tanta mageftade
,
que muytos dos

que não erão cuílumados a falar com elle
,
quando chç-

gauão a fazello quafi lhe falií^uao as palauras. Foi de na-

tureza brando e benigno , as lentenças de morte nunca

quis que fe concIuiíTem íenão com muyto vagar, e def-

pois de hum largo exame j nunca mollrou muyto bom
roíto
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fofto aos julgadores , de que fabia que erao flgufofos»

Quando fe achaua preíente na rolaçao aos deípachos delia,

que era hama vez cada fomana , mais inclinado íe mo-
íiraua ha brandura da equidade, quê ao rigor da juíliça»

Mandou de todo extinguir huma ley que corria neíle rey-

no , e outros Reis antes delle tinhão ordenado , poila

qual íe mandaua que aos ladroes de furtos de pouca íu*

ílancia fe cortaíTem as orelhas , ou fe puíeílem finais na
rofto por onde foiTem conhecidos , e íe guardaíTem dellesj

dando por rezao para extinguir efta ley
,
que os homenâ

defta calidade feria poíliuel arrependeremfe de feus vicios,

e paílarerníe a milhor eílado de vida, pollo qual era con-
tra toda rezao e juíliça afearfe a principal parte do ho-

mem , e trazer deípois na íua boa vida noua defcubertos

os íinais da íua má vida paíTada. Eíle foy o primevro que
impetrou dos funnnios Pontifices a fanta inquifição para

eíle íeu re/no , e ordenou ofnciais para ella. Reformou
algumas das religiões em que começaua d^auer neceíli*

dade de reformação , que foy caufa de alguns religioíos ,

em que ja hia entrando mais a íoltura e liberdade do que
conuinha , fe reduzirem ha feueridade e inteireza das luas

antigas regras. Trouxe a eíle reyno de Portugal a religião

'da companhia deJESV, e logo no íeu primeiro princi*

pio íauoreceo muyto os religioíos delia , e lhe ediíicou

collegios em diuerías partes do reyno. Foy affeiçoado a

paz , e a conferuou fempre em quanto a íegurança dos

feus eíladois e a neceífidade de feus vaíTallos o não obri-

garão a tomaras armas , como quão bem entendia quão

cuílofos e perjudicias faõ os mouimentos das guerras ,

inda que fejao com bons fucefíos ; e quanto mais íe per-

de no que Fe gaíla , do que íe ganha no que íe aquire. Foy
muyto confiderado na eícolha que fazia dos ofiiciais para

os cargos. Auiuentou em Portugal os eíludos das boas le-

tras , e para que foíTem daly por diante em niayor creci-

mento, noanno de 1$$^ trefpaífou para Coimbra as eí-

colas que cuítumauão eflar em Lisboa , e para os eílipen-

dios dos lentes dellâs lhe aplicou partes das groíTas ren-

das.
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das ,
que tinha o moefleyro de S. Cruz da mefira cidade

de Coimbra , que fe reduzio então a mais eílreyto modo
de vida, e para cilas fez vir de diueríos reynos lentes dou-
tiílimos em todas as faculdades , com que fez huma fioren-
liílima e ceíeberrima Uniuerfídade , donde fairao tantos e
tão doutos homens que luftrarao muyto em Uniueríidades
de reynos eílranhos , não fem honra defte noíTo , e inda
agora dá de fy , e deu fempre muyto e muyios bons fruy-
tos. E para apurar as letrns humanas que neíle reyno eíla-

iião algum tanto abatidas mandou fazer na mcíma cida-
de de Coimbra hum collegio particular para elJas

, para
o qual mandou trazer de Paris meílres eminenti/Iimos, dos
quais no tempo que nelia durarão íairao tão felices par-
tos aíTy nas lingoas latina e grega , como na íilofophia

,

que derâo não pequeno luftro e honra a efte reyno , cnde
inda agora dura algum rafto de memoria delies

,
porque

a eíle collegio que no feu priraeyro fundamento le cha-
mou dos t ranceles

,
por íerem elies os que nelle forão oa

primeyros meftres , durou eíle nome muyto tempo, e inda
agora não eílá de todo efquecido , e deipois da fua aufen-
cia foy efte collegio aplicado ao miniílerio do S. oincio ,

que fe ordenou porfe naquella cidade onde inda agora
permanece. Fez outros muytos e funtuofos edifícios com
grande gaílo de fua fazenda , hum dos quais foy reftaurar

aquelle famofo cano da agoa da prata da cidade d'Euora ^
que CO difcurío do tempo eftaua quaíi de todo ruinado,
obra dina de íe contar antre as grandes que fairao delle ^

por fer de muyta importância para aquella nobre cidade
polia muyta falta que tem d'agoa , e por iífo me não pa-
receo indina de fe fazer aquy particular menção delia , e

tudo o mais que fe pudera dizer dei Pvey noíTo fenhor , das
fuás raras e heróicas virtudes , e do zello do culto diuino

e da religião Criílam he tanto, que fica fendp matéria

mais de admiração que de efcriíura.

LAUS DEO.



544 Erratas,

Pag. III, Cnp. IO lln. •? gr^if lea-fe grandt
Ibid. Cap. ia lÍTi. 6e7 derrubão hum.i mina lea-fe dtn-uòão bum muro (sm

h'-f'»9 mliiã , e aíTim uo mclnio Cap. a ps^, 47,
Ibul, Czp. 13 Im. 2 cj Wi-^-oj ka-fe pí tnouroi
IX. lin. I lainr lea-fe Tomar

XXVil. Cap. IZ7 lin. 3 a m.intia ka-fe o m,inda
1 Vin. 21 embarcando leu'fi embarcado
12 lin. 22 auiados lea-fe auindos

19 lin. 32 darigam /<.;-/> da gram
42 lin. pen. Julho lea-fi Junho

4J lin. 2 trazia S. A. !ij:-fí trazia aii^Ja S. A-

47 lin. 6 dô Cap. 12 em catures .'fa-yf fc r.ictcQ e:n catuiss

48 lin. 34635 caufados Jeií.f- canfados
So lin. 3 c metido Ua-fe e metidas

109 lin^ 24 guando !fa-je quanto
112 lin, 31 pond-e ha-fe ^onào-

115 lin. 20 defpidio hj.fe defpidindo

122 lin. 10 acidade lea-ft da cidade

J24 lin. I da ncU decadada iea-fe década

13 5 lin. ult. em que toda U\i-fe cm toda

224 lin. 4 meftres Un-fi melleres

229 lin. 12 tomair? lea-fe tomaílVm

243 lin. I do Cap. 6ç partia íe-i-fe panu"^

252 lin. 26 aduertira Ua-fc advertia.

286 lin. ult. tamanho Ua-fe camanh»

364 lin. 2 efperara ter iea-fe efpevai-a para tEi"

428 lin. 3a da Índia Ira-f na índia

445 lin. a para ver lea-fe para ir ver

453 lin. 8 do Cap. comicrfSo lea-fe comierfaçlía

478 lin. 20 com alabardos lea-fe com alabardas doCiradas

490 lin. 12 e foy lea-fe e o foy

513 lin. 3. do Cap. 122 ella lea-fe elle

517 lia. a para terra ha-fe poí tsrra
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