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EPITOME
DA VIDA

DO MAPvQUEZ
D O L O U R I Ç A L.

ARA que viva na poíleridade a illuftre

memoria de D. Luiz Carlos Ignacio Xa-

vier de Menezes, quinto Conde da Eri-

ceira , primeiro Marquez do Louriçal , e

duas vezes Vifo-Rey , e Capitão General do Es-

tado da índia, efcrevo efte Elogio
5
porque he

}ufl:o
,
que fe naõ deixem no defcuido do efqueci-

mento as acçoens de hum Varão
,
que continuou

lia índia as façanhas daquelles Portuguezes
,
que

fundarão com o íeu valor a mageltade daquelle

Império , e encherão de admiração ao mundo
com a j2;randeza dos feus nomes.

He coftume começar pela aícendencia da

peíloa , de quem fe efcreve ; mas eu, ou efquecen-

do-me agora , ou diípenlando nefte ufo , e feguin-

do mais difcreto exemplar, começarey pelas ac-

ções do Marquez do Louriçal
j
porque pouco lhe

importaria ter a fua Varonia no clariffimo Tron*^

A CO
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CO dos Menezes , a quem foz reípeitada em toda

a Efpanha a venerável ancianidade de quarenta e

dous illuftriíTimos Avós, que occupao o eípaço

de mais de oito fecuios , íe naõ defempenhaííe

com heróicas obras a heróica obrigação, que her-

dou dos (eus Mavores.

Entrou D. Luiz no Paço a íèrvir de Moço
Fidalgo

, prerogativa
,
que cm todo o tempo deo

a conhecer a illuftre Jerarquia dos Grandes, e co-

mo a idade naõ fazia mais dilíFerença à tio Prínci-

pe, hoje EIRey D. João o V. do nome entre os

Reys de Portugal
,
que a de treze dias , mereceo

a S, A. taõ diftinda eftimaçao entre todos , que

fó delle, como de único daquella esfera, que deí^

tinava para levar em fua companhia, fiou aglo-

riofa relbluçao de paííàr a Beira para aííiftir a íèu.

Pay o Senhor Rey D.Pedro IL que fe achava na-

quella Provincia com o Exercito ; mas o rigor do

Inverno
,
que o obrigou a recolherfe à Corte,

fufpendeo também aquelle generofo intento : ac-

ção taô digna de memoria
,
que feria injuftiça

confervalla ainda agora no mefmo fegredo, com
que fe intentou

;
porque delia naô fó íe vè a at-

tençaó de taõ grande Filho em obfequio de taô

grande Pay , mas porque fe conhecem os efpiri-

tos militares
,
que em idade taõ tenra jà animavaõ

05 valerofos peitos naõ menos do Principe, que

de D. Luiz de Menezes. Ain^-
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. " Ainda as armas eílavaõ quentes dos com-

bates paíFados , ainda o furor militar refpirava a-

meaças ,
quando a fucceíTaõ da Monarchia de

Efpanha defcompoz a duvidofa paz
,
que havia

5

porque huns Príncipes Teguiaõ as partes de Fran-

ça , outros as do Império; feguiao huns as ra-

zoens do Tangue 5 e defejavaõ outros eftabelecer

a liberdade commua
,
que pela liga de França

com Efpanha , ou temiao arrifcada , ou julgavaõ

perdida/fPara efta guerra fe armarão todos os

Príncipes da Europa, e conílderando a Mageí^

tade prudentiffima do Senhor Rey D. Pedro os

perigos de huma neutralidade
,
que podiaõ fer de

confequencías menores
,
que 0$ que fe lhe pode-

tiao feguir, como parcial de França, rompeo a

paz, que atè aquelle tempo tinha utiliíTimamen-

mente confervado pelo efpaço de trinta e quatro

íinnos, formou hum poderofo Exercito com as

firmas auxiliares de Inglaterra , e Olanda , e em
peílba m"archou na tefta delle. Armou-fe todo

Portugal para íervir ao íeu Príncipe , e para iní^

trumentos da fua gloria, oíeguío amayor parte

da Nobreza, taõ empenhada pela Mageílade,

como pela Naçaô. Era jà cazado no anno de

1 709. o Conde da Ericeira D. Luiz de Menezesj

e vendo que em 25. de Setembro do meímo an-

no por ordem del-Rey fufpendera íeu Pay o Con-

A ii dç
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de da Ericeira o exercício de General de Batalha

na Província do Alem-Tejo, para attender com
igual intereííe do Reyno , como Deputado da

Junta dos Três Eftados , aos progreíTos da guer-

ra , paflbu a fervir na meíliia Província do Alem-

Tejo.

Para o Conde D. Luiz aífim o fazer, o ani^

mavao os exemplos
,
que com o Tangue lhe in-

fundiaÕ os efpiritos bellicofos , fentindo em fi

mefmo huma poderofa inclinação
,
que o chama-

va para a guerra. Via o Conde D. Luiz a fecun-

diííima Arvore da fua áfcendencia , naô fó dila^

tada em Illuílriílimos RamoS;, mas que no da E-

riceira , Senhores do Louriçal , eraô tantos os

baftoens
,
que bailava efta memoria para a fuá

imitação. Sem le valer das Hiflorias , nem daá

íradiçoensj via a feu mefmo Pay
,
que acompa-^

íihára à Campanha da Beira ao Senhor Rey D^
Pedro IL e que da fua militar experiência íe fiara

O governo de huma Cidade de tantas confequen-

cias, como o moílrou oSereniffimo D. Joa5 de

Auftria
,
que ganhando-a no anno de 1665 íe

perfuadio , como Soldado, que conquiílada a Ca-

beça da Província do Alem-Tejo , facilmente íe

lhe renderia todo o corpo , e que na mefma Pro*

vincia occupára opofto de General de Batalha,

€ que em quatro Campanhas continuadas fervira

o , com
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com tao gloriofa diílincçaõ
,
que teve depois por

premio o lugar de Deputado da Junta dos Três

EftadoSjO de Meftre de Campo General , e Con-

felheiro de Guerra. Ouvia, que feuA vô D.Luiz
de Menezes 5 terceiro Conde da Ericeira deter-i

minando moílrar à índia o feu valor , quizera

embarcar para aquelle Eftado com o Vifo-Rey

João da Sylva Tello, Conde de Aveiras , e que

o fizera mudar de opinião com interelTe das Cam-
panhas Portuguezas o Conde de Soure D. João
daCoíla, que dandofe-lhe o governo das Armas
do Alem-Tejo, juftamente devido à fua valero*

fa y e militar experiência
,
quiz levar na fua peflba

o melhor foccorro , como fe vio depois nas Bata-

lhas do Forte de S.Miguel , das Linhas de Elvas,

do Ameixial , e de iVlontes Claros , aonde como
General da Artilharia foy huma grande parte da*

quellas vidorias, que firmarão a Coroa de Portu*

gal nos acclamados Príncipes de Bragança. /^
Para nao degenerar de taõ grandes aícen-

dentes
,
que em oblequio dos Reys , e da pátria

íàcrificarao, como fielmente iníènfiveis, o fangue^

é as vidas, no anno de 171 o entrou a íervir no
Alem-Tejo o Conde D. Luiz de Menezes no pof
to de Ajudante de Campo de feu Cunhado o Con*
de da Ribeira D. Luiz Manoel da Camera, Ge-
neral de Batalha na meíma Província, cujo nome
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fe fez credor da immortalidade, jà como politi-

co, jà como Soldado , e para fe ver o ardor im-

paciente, com que o feu génio o levava para a

guerra, naõ reparou em entrar a fervir, quando ain-

da nao tinha as defejadas efperanças da fucceíTaõ

da fua Caza do matrimonio, que contrahira no
anno antecedente, moílrando-íe mais ambicioíb

da gloria
,
que da poíleridade.

Governava por efte tempo as Armas naquel-

la militar Efcolla Portur^ueza D. Pedro António

de Noronha, primeiro Marquez de Angeja, do

Confelho de Eftado, Vedor da Fazenda , e Vifo-

K.ey 5
que fora da índia , e do Brafil , e como na

Provincia do Alem-Tejo coftumao fer muy fre-

quentes as occafioens de pelejar, a teve logo o

Conde D. Luiz í()bre o rio Fiolhaes, aonde com
oMeRre de campo General D. João Diogo de

Ataide, depois Conde d^Alva, e General da Ar-

mada Real, e com outros Officiaes houve hum
bem difputado combate daCavallaria, podendo-

fe affirmar do Conde D. Luiz, que moftrára nef-

ta acção o mefmo valor, que em igual idade à

fua moílrou na fegunda guerra Púnica o moço

Scipiao, que mereceo depois pelas ruinas de Car-

thago a glorioíli antonomazia de Africano.

Na Campanha de 171 1 paíTou outra vez ao

Alem-Tejo, e affiftio a todas as operaçoens mi-

litares,
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fitares
,
que houve naquelle anno , e como a fua

fama era mayor ,
que o tempo da fua miiicia, at-

tendendo El Rey à grandeza da peflba , e à qua-

lidade do ferviço , lhe deu a Patente de Coronel

do Regimento de Infantaria da Praça de Mou-
ra

5
que era hum dos melhores do Exercito, co-

mo creado com a difciplina de António Telles da

Sylva
5
que fora promovido a General de Bata-

lha 5 e depois a Meilre de Campo General, com
o governo da Artilharia do Alem-Tejo. Quan-

do El-Rey lhe fez efta mercê fe achava o Conde
D. Luiz enfermo de fefoes ; mas eftimando mais

a honra
,
que a faude

,
paíí()u ao Alem-Tejo a

mandar o feu Regimento , e a procurarlhe alguns

Officiaes
,
que lhe faltavao, como quem na con-

fervaçaõ da fiia difciplina fundava o acerto das

acçoens. //

Jà no anno de 1712 governava as Armas
do Alem-Tejo Pedro Mafcarenhas , depois Con-
íelheiro de Guerra , Vifo-Rey da índia, e Con-
de de Sandomil, a quem deveo o Conde D. Luiz
grande amizade , e mayor eftirriaçaô , e ainda

que eftava.recahido das fefoens , como fabia que
o feu Regimento íe achava em Elvas, que o Mar-
quez de Bay , General das Armas Caftelhanas da-

va a entender queria fitiar, entrou pelos Olivaes

com grande perigo , naô menos da vida , que da

fau*
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íàude, para mandar o feu Regimento. Em pou-

cos dias fe foube
,
que o firio de Elvas era appa-

lencia, com que nos procurava entreter 5 mas que

a realidade era a Campo Mayor. Com o feu co-

nhecido valor 5 e adividade lhe introduzio Pe-

dro Mafcarenhas alguns foccorros , íendo o ma-

yor a peílba do Conde da Ribeira
,
que jà en-

trou com rifco defcuberto a governar a Praça fi-

liada. O mefino fez Thomàs da Sylva Telles,

hoje Vifconde de Vilia-nova da Cerveira, e Meí^

tre de Campo General , e Embaixador nomeado

à Corte de Hefpanha : o General de Batalhn D.

Joaõ Ogan , e outros muitos Officiaes, eftando o

Exercito acantonado , e o Conde D. Luiz com o

feu Regimento junto a Eivais.

. Ainda que era dos Coronéis mais modernos

pela idade , como o valor o havia feito dos mais

veteranos , o elegeo o Governador das Armas

para mandar hum corpo de 700. Infantes eícolhi-

çlos no Qiiartel
,
que mandava D. Braz Bulthazar

da. Sylveira, hoje doConlt:lho de Guerra, e Meí^.

tre de Campo General , com o governo das Ar-

mas da Provincia da Beira. O Official General

,

que havia, de introduzir efte fuccorro , era Paulo>

Caetanoide Albuquerque General de Batalha^que.

pela grandeza , e qualidade dos feus ferviços m.or-

reo Governador de Angola, que feliz , e valero-

fa-
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famente foube defempenhar a eleição, que Pedro

Mafcarenbas fez da fua peíloa para taõ difficultc

fa , e arriícada empreza ;
porque os Efpanhoes p>

cados do defcuido
,
que tiveraõ na introducçao

dos dous primeiros foccorros
, jà eftavaô preve-

nidos , e tinhaõ cerrados os ataques , e a brecha

jà citava em eftado de fe lhe poder dar o aílako.

Governou o Conde D. Luiz com tanto a^^

certo os 700 Infantes
,
que mandava , e difpoz de

forte o General ofoccorro, que havia de intro-i

duzir, que fazendo vários gyros íe foy avizinhan^

do a Campo Mayor com huma larga marcha : é

fendo fentidos forao vivamente atacados duas ve-

zes por 2U cavallos , e com huma praça vazia,

avançando-fe íempre , matarão as fentinolhis, que

derao avifo da fua marcha ,e cahindo-lheno Ba^

talhão três bombas y^ie^a o final do aífalto,

ehegaraS ao'teiTi^o , em que íe lhe dava princi-

pio. Segura jà a Influitaria , correo o Conde D.
Luiz à brecha, onde fofreo defcuberto grande nu-

mero de balas , e a repetida violência de muito

fogo; e tanto concorreo com a fua adividade,

para que foífe rebatido o fegundo , e terceiro aí^

falto , que D. João Ogan , valerofo General L-
landez , diífe a El-Rey

,
que naõ vira Official tao

intrépido, e tao prompto ; porque em toda a par-

te , onde era mayor o perigo, fe achava preíênte.

B S-
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^. Mag. lhe mandou efcrever huma honra-

diíTima carta firmada pela fua Real mão , e que-

rendo premiar huma acção taô illuílre , o prefe-

rio a muitos Officiaes mais antigos, nomeando-a
no anno de 1714 Brigadeiro de Infantaria , con-

íervando o feu Regimento. A valerola defenfa

,

que fez o Conde da Ribeira, e a grande perda,

que teve o Exercito Caftelhano nos três aílaltos,

o obrigou a que JevantaíTe o fitio no mez de Ou-
tubro , e o Conde D.Luiz foy nomeado para go-

vernar todos os Regimentos , de que fe formava

a guarnição de Campo Mayor, conduzindo-os

aos íeus Quartéis , e marchando com o feu para

Serpa, aonde aíTillio, governando aquelle deftri-

â:o taõ amado , e taô refpeitado de todos
, que

ainda hoje na Provincia dura a memoria da fua

aíFabilidade , e da mefa, que dava aos Officiaes,

e Eftrangeiros , naô menos abundante
,
que deli-

cada. J?/

Conhecia El-Rey o grande , ediílindto me-í

recimento dos homens
,
que Pedro Mafcarenhas

Governador das Armas, como Varaõ incompa-

rável no juizo das acçoens fempre lhe recomen-

dava , e D. Joa(5 Manoel então Meftre de Cam-
po General , e agora Conde de Atalaya , Coníe-

jlieiro de Guerra , e Governador das Armas do

Abm.-Tejo, queeftimava no Conde Dom Lu iz=

.c í, mais
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1

fíiais as virtudes ,
que o parentefco , também lhe

fazia juftiça ao feu valor , e havendo de fe man-

dar fuccefibr a Vafco Fernandes Cefar de Mene-

zes no Governo da índia
,
preferio El-Rey o Cõ-

de D. Luiz a outros Fidalgos, que com mayores

poftos , e ferviços perrendiao aquelle lugar, que

na honra, e authoridade excede a todos.

Foy nomeado o Conde D. Luiz Vifo-Rey

da índia a 6 de Abril de 1717 na idade de 27 an-

no5, 5 mezes e 2 dias , e havendo de partir co-

mo fe lhe ordenou no breve efpaço de féis dias,

fe dilatou a viagem atè onze, fem que o Conde
o pertendeííe

;
porque começou a navegar para a

índia em 17 de Abril. Com feliz aulpicio embar-

cou em a náo, que tinha por titulo N. S. do Pilar,

cuja Imagem com grande devoção , todos os Sá-

bados viíitava no R eal Moíleiío de S. Vicente

de Fora. Chegou a Moçambique a 1 1 de Agoí-

to , e atè 26 fe deteve naquella Praça em benefí-

cio dos enfermos, para que reípiraílem com os a-

res da terra
, que ainda que na5 feja das mais falu-

tiferas, íempre he remédio
,
para os que vem en-

joados do mar. Nefta breve , mas útil dilação ef

teve o grande efpirito do Conde Vifo-Rey dan-

do ordens para a coníêrvaçao , e augmento dos

opulentos domínios
,
que tem a Coroa Portugue-

za na Cofta de Africa Oriental , e as direcçoens

B ii para
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para a utilidade do comercio dos Rios de Sofala,.

e de Monomotapa , examinando a fua cuidadofa

idéa , fe feria poffivel atravefsaríe a Peninfula de,

Africa para comunicação de Angola, e diípon-

do ao mefmo tempo os meyos para a reftanraçao

de Mombaça ,
que havia annos nos haviaõ ga-

nhado os Arabio<.

Continuou profpcramente a viagem atè dar

fundo em Goa a 9 de Outubro daquelle anno , e

achou o p-oveino do Eftado na mão do Arcebif

po Primaz D. Sebaftiao Peçanha de Andiada, a.

quem interinamente o havia entregue o Viíb-

B.ey Vafco Fernandes Cefar de Menezes
, que

o governara com felicidade , e acertos públicos,

p depois foy Vifo-Rey do Brafil com o novo ti-

tulo de Conde de Sabugoza. Naô fey fe foy pru^.

dencia naquelle Vifo-Rçy naõ efperar pelo fuc-

cefsor, porque naÔ quereria experimentar o cof-;

tume daquella Corte , derivado , ao que parece,;

dos Bárbaros Orientaes
5
que para infâmia da fua»

ingratidão, adoravaõ o Sol quando nafcia, e o a-;

pedrejavao
,
quando fe punha

,
porque fe perfua*

deni, que hum aggravo politico
,
que fe faz ao

.Yifp Pvey^ que acaba,.be huma lizonja de gran-

dç^ fatisfiç?-õ para o que entra.

Np renipo do Primaz Governador íízerao

os inimigos do EftadQ.algumas entradas em ter*

ras
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r^s da noísa jurifdiçaõ , e o Angrià algumas pre^

zas nos noflbs mares. Naõ Goníentioo Vifo-Rey;

que fuccedeííe nos feus dias alguma fraqueza àá

noflas Armas , e igualmente empenhado pela re-

putação do Eftado
,
que pela da peíToa , conhe-

cendo como Soldado
,
que o refpeito militar naf.

ce dos princípios , ainda antes de tomar a poflè,

preparou huma Armada de 5 náos de guerra por

ter chegado avifo de Bartholomeu de Mello e

Sampayo, General do Norte, fundado nas car^

tas dos Governadores deDio, e deDamaõ, de

q à vifta daquellas Praças fe deixavaÕ ver treze

náos^ que entendiao ferem de Arábios de Malca-
te, aíTim pela conftrucçaõ, como pela derrota,

quefaziaõ, o que le confirmava com a noticia
^

de que fe efperavao de Surrate , aonde fe coftu-

maÕ refazer de muniçoens ,
quando vem elperar

aos Portuguezes, ou quando querem fazer algum
defembarque em terras noílas , como havia pou-

cos annos o executarão na jurifdicçaõ de Damao^
€ na de Verfavà na de Baçaim. ^^ .

Naõ era a Armada de Mafcate, como íè di-

zia , mas era humea Frota, que vinha do mar Ro^
xo para Surrate: com tudo o novo Vifo-Rey
tendo por verdadeira aquella máxima antiga dos

íeus anteceflbres
,
que o refpeito do Eftado da ín-

dia P* confervava com as Armadas andarern cru-

zando
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zando os mnres da índia em todo o Veraô
;
por-

que daqui fe feguia navegarem os Portuguezes

feguros dos Arábios; porque com o medo dos

navios do Eítado naõ tinhaõ aonde concertai^

fem os feus , mandou íahir a Armada , de que era

General D. Lopo Jozè de Almeida , Almirante

D. Rodrigo da Cofta, Fifcal Anfelmo de Mo-
raes da Franca , Capitaens António de Figueire-

do de Utra , e Jozè Barbofa Leal com o Regi-

mento
y
que depois de correrem a Cofta , e de

deixarem os foccorros
, que levavao para algu-

mas Praças , fe fizelsem à vela para Porpatane,

Cidade livre, forte, e poderofa pelo comercio,

fitiada em pouca diftancia da famofa Dio, que ha-

via dezenove annos naô pagava ao Eftado os 2U
Xeraíins^ que fe obrigara a pagar pelos Cartazes

,

que o Governador de Dio lhe paísava para os feus

navios navegarem feguros.

Satisfeito em parte o Regimento , deo fun-

do a Armada em Porpatane , e por huma embar-

cação da terra efcreveo o General ao Divan de

Porpatane pedindo-lhe o tributo de tantos annos

devido, e para cuja fatisfaça5 lhe dava tempo

determimado, mas breve. Defte prazo fe fervi-

rão os inimigos para prevenirem a defenfa , e in-

jfirindoo affim o General da dilação darepofta,

em 13 de Dezembro de 1717 mandou embarcar

nas
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nas lanchas, que tinha proptas hum corpo de gen-

te efcolhida , com alguns Officiaes da índia , e

com outros práticos na guerra, que tinhaõ vindo

do Reyno com o Conde Vifo-Rey à ordem do

Capitão de mar, e guerra Jozè Barbofa LeaL

Saltarão em terra , e arrimando as efcadas, que

levavam preparadas, começarão o aííalto, que

foy tao felizmente confeguido ,
que a pezar dâ

porfiada, e valerofa refiftencia dos inimigos obri-

gados do fogo de quantidade de granadas ,def-

amparáraõ as muralhas.^ • 6
Com eíle principio de viíloria entrarão os

noíTos a Cidade , mas acharão os Patancs defen-

dendo as ruas de tal forte favorecidos com o in-

ceíTante fogo
,
que faziaõ das cazas, que por duas

vezes nos obrigarão a perder muita parte do ter-

reno', que tinhamos ganhado.. Animou-os com
as vozes , e com o exemplo o Capitão de mar , e

guerra Jozè Barbofa Leal, elembrando-íe da hon-

ra , e opinião Portugueza , naô fazendo caio do
fogo,que cada vez era mayor , fizerao retirar pre-

cipitadamente os Patanes. Para fatisfaçaô da ira,

e davicloria fe reduzio a cinzas toda a Cidade,

queimaraõ-íe os Armazéns, que efíavaõ cheyos

de fazendas , e entre elles hum, que fó tinha mar-

fim : queimara6-íe todas as embarcaçoens
,
que

eftavaõ no porto : huma parte da Artilharia íè
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encravou, ontra pnrte íe rebentou, mas depois

de a terem voltado contra a mefma Cidade
, que

nao defendeo, para lhe igualar com a terra os edi*

ficios. Como nao houve defpojos
, porque os

confumio o incêndio , mandou o Cabo embarcar

os Soldados.

Nao foy efta vidloria taõ barata para osnoí^

{o^j q nos naõ cuftafse oitenta mortos, em que en^

trarão o Capita5 de mar , e guerra CaetanoJozè
de Mariz, o Capitão de Infantaria Filippe Neri

da Fonfeca , e Luiz Pereira da Sylva , único , e

digniííimo filho de feu grande pay o General

Francifco Pereira da Sylvii
,
que nefta expedição

embarcou voluntário. Paísáraõ de cem os ferU

dos , e perigofamente pelos peitos de huma bala

I>. Jozè de Mello Manoel
,
que logo foy provi*

do na Capitania
,
que vagara pela morte de EiJip-

pe Neri da Fonfeca. Entre mortos, e feridos pei>

derao os inimigos mais de ÍU500 , e no juizo de

todos foy exceíTiva a fua: perda. A efta ruina íe

feguio a pena dos verrddos
,
porque deporta a fo-

berba , e arrogância, com que defprezaraoanof

fa Armada, derao refcas para fe pagarem os 58U
Xerafins

,
que fe deviaõ , e fe obrigarão a guar^

dar as condiçoens, que o Conde Vifo-Rey lhes

impuzeíTe na paz
,
que ultimamente fe concluhio

em Goa , aonde o Divan mandou dous Deputai

dos
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dos a pedir o perdaG em feu nome , e dos Maza-

nes , e do mais povo. Pagarão logo a divida an-

tiga , derao fiança em Surrate para a futura , e fe

obrigarão a naõ receber no teu porto embarca-

çoens de Mafcate, nem de outros inimigos doEí^

tado ; e ainda que a natural infidelidade lhes per-

fuadiííe o contrario , o medo lhas fez obfervar re-

ligiofamente.

Glorioía , e triunfante continuou a Arma-
da em cruzar no anno de 171 8 na Coíla de Sinde,

edeCambayaj aonde fez algumas prezas, e co-

mo fecharão nos portos as embarcaçoens inimi-

gas , fízeraõ os Vaísallos do Eílado utiliíTimo co-

mercio. Ainda nefte anno teve o Conde Vifo-

Rey outro motivo de gloria no combate, que ti-

verao duas Palias noííàs , de que eraõ Capitaens

de mar, e guerra D. Thomks Manoel de Távo-
ra., e Xavier Leite de Soufa. A* vifta de Ange-
diva defcobrirao quatro Palias do Angriâ , e nao

reparando na defigualdade fe travou huma taô

porfiada , e bem renhida peleja,que os inimigos íe

retirarão deílroçados. Naõ bailou aobriofo valor

dos noííbs o vellos fugitivos,porq ainda lhes forao

dando caça por muito tempo , enao continuarão

nella por lhes fer precizo arribar a Angediva para

fe refazerem de cabos de laborar, de que haviao

perdido muitos na occafiaõ do combate,

G Yia-
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Via-íe renovado em Goa aqiielle venturoíb

tempo , em que humas a outras fuccediaô as vi-

doriasj porq nefte mefiiio anno de 1718 El-Rey
de AlTarceta (Carfeta lhe chamaõ as noííàs Hií^

torias) e de Ramanaguier invadio as Aldeãs da ju-

rifdiçaõ de Dàmaõ y e levou prizioneiros os Che-
riimbins, e Abunhados, que as cukivavao , e com
elles os gados

,
que o defcuido trazia pelo campo.

Nao quiz deixar fem caftigo efte atrevimento a

refoluçaõ dos moradores de Dàmaõ
,
porq prom-

ptamente mandarão algumas tropas da guarni-

ção , e campo de Baçaim , e de ou tras5qu€ junta-

rão da Cáfila annual de Goa, a bufcar os inimigos

com cem cavallos, e cincoentalnhintes à garupa,

fez o Capitão Mor do campo Marcos Vieira de

Carvalho huma entrada ate à Corte de Tatapòr, e

taò felizmente a foube executar
,
que nao fó a ía-

queou , e queimou, mas poz em liberdade os noA
fos Cherumbins, e Abunhados com os feus ga-

dos ; e com os que lhe rebanhou,fez ricos aos Sol-

dados, e povoados os campos. Sentio tanto ella

injuria o Rey
,
que veyo em peíToa a fe defaggra-

var 5 mas de forte o carregou o Capitão Mor, que

lhe tomou alguns cavallos , e o obrigou a fugir

taõ precipitadamente, que cahindo do cavallo,

ficou morto. Succedeo-lhe no Reyno hum fobri-

nho de pouca idade, e pela mediação d'El-Rey de

Pen-
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Pente íeu vizinho , e parente pedio a paz
,
que o

Conde Vifo-Rey lhe concedeo com a condição

de lhe pingar as defpezas da guerra
,
que fem cau-

fa nos fez 5 e confignou para ellas os 18U Xera-

fías de renda , chamada do Chouto, que todos os

annos lhe pagava a Praça de Dàmaõ pela liber-

dade de cortar o Capitão, e feus moradores as

.madeiras, de que aquelIeReyno he abundante, e

que reftituiria todos os efcravos dos Portuguezes,

que fe refugiavao nos feus Domínios , e que en-

tregaria os que no tempo futuro fugiílèm para

elles. ^^

Por feguirmos a ordem dos annos , nefte de

.1718 prohibio feveramente o Emperador da Chi-

na a todos os feus Vallallos o ufo da navegação,

de forte, que por força daquelle Decreto íe arrui-

nou inteiramente o commercio de Olanda ná-

quelle Imperio;porq como lhes naÕ he permittido

entrarem nos feus portos , mandavaõ todos os an-

nos a Cantam muitas SomaSjque íao embarcações
de commercio conduzidas pelos Chinas morado-
res em Batavia ; e como eftes erao Vafliillos do
Emperador, nao podia5 fob pena de morte entrar

no íeu Império , fe reduzio a celebrada , e riquit

fima Companhia de Olanda a nao ter géneros da

China, fenao pelas embarcaçoens dos Portugue-

zes de Macào. Forao tantas as que neíle anno

Ç ii na-



r2o Epltome da Vida

«navegarão a Batavia , e fízerao abater tanto as fa-

zendas da China
^
que attendendo o Conde Vi(b-

Rey ao prejuízo do commercio
,
publicou huma

Ley com aconfifcaçaõ de bens, e outras penas

contra os que navegaílem para Batavia com mais

de dous navios de 400 tonelladas cada hum , e

duas chalupas, e que houveííe humaefcala, co-

mo íe praticava com os navios de Macào
, que

carregavao de íimdalo das Ilhas de Timor.

Tao provido era o Conde Vilb-Rey nos

intereíles communs do nep^ocio, como aótivonas

difpoííçoens da guerra! Intentou Sau Rajâ, cha-

mado também Maratà^ fazer fegunda iPrUpçaõ na

Província de Salfete, animado com o profpero

fucceílb da primeira. Eftando jà quatro marchas

daquella Província, teve o Conde Vifo-Rey efta

noticia pelas fuás efpias. Fez paíTar promptamen-
te a companhia de cavallos de Bardez , e a de In-

fantaria, que eftava nas Ilhas de Goa com todas

as Ordenanças de Salfete , e marchando a bufcar

o inimigo , mandou avançar algumas partidas de

cavallaria , e baftou efte movimento
,
para que

Sau-Raja mudaíse de opinião. Seria prudência,

.mas pareceo medo.
Nefte mefmo anno, como íe todas as partes

fubordinadas ao governo da índia quizeííem co-

roar de gloria ao Conde Vifo-Rey , ardia huma
guer*
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guerra civil entre o Rey da Ilha de Zumba (diP

tante da deTimor quarenta legoas) fértil em fanda-

lo, cera , e outros géneros úteis , e o Príncipe feu

irmão. Pedio foccorro a GoajC logo o Conde Vi-

fo-Rey eftimando as occafioens de fxizer refpei-

tado o nome do feu Rey , mandou fazer à vela a

Francifco Fernandes Varella, e FrancifcoHor-

nay , Capitão Mor de Larantuca
5
que defembar-

cando com a gente
,
que levavao , derrotarão de

tal forte ao Príncipe, que ficando o irmão feguro

no trono
,
pedio como agradecido a Bandeira

Portugueza , e fe fez Vafsallo d^El-Rey de Por-

tugal. ^9
Ko Inverno defte anno foy o Conde Vilb-

Rey vifitar fegunda vez a Provincia de Salíete, e

como os rios de Sal , e de Morgorí a fazem Pe-

ninfula, a mandou fortificar à imitação de muitos

Principes da Azia com hum Bambual , de que íe-

rà razaõ fe dèhuma breve noticia
,
para que íe

perceba a fua utilidade. Saõ os Bambus humas
canas muito groííàs , e muito duras

, que fe plan-

tão na terra, e que com o tempo fe enlaçao , e en-

cadeaõ humas com outras com tao forte união,

que ficaõ impenetráveis , de modo5que fenao po*

dem nem efcalar, nem bater em brecha 5 e o ca-

lor, que por muito tempo feconferva naquelle ar-

dentiífimo Clima, os faz mais defenfaveis, impe-

dindo-
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dindo-Ihe apaíTagem; e alem deíle impedimen-

to, que lhe faz a natureza, acha nelle a cavallaria

grande numero deeftrèpes, que a impoífibilita a

penetrar a Província , e quanto mayores Çàõ as a-

goas do Inverno , tanto mayor he a força , com
que rebentão , e fe multiplicao. Deo o Conde
Vifo-Rey a efta muralha artificiofamente natural

760 braças de frente, porque tantas correm do rio

Sal ate ao de Morgorí , e 10 braças de fundo j a-

brio-lhe fó duas portas, defendida cada huma com
quatro Canhoens groflbs: fez-lhe dous Qiiarteis

para duas companhias de Inflmtaria , fervindo eí^

tas duas portas de outras tantas entradas para fe

poder entrar na Província de Salfete.

A eíle Bambual íèrvirao de exemplar os ce-

lebrados Bambuaes dos Reys de Sunda, e doCa-

narà, que fendo muitas vezes penetrados, efa-

queados os feus Eftados por inimigos muito po-

derofos, fe confervarao ellesneílas rufticasCida-

delas,que cercão mais de três legoas de hum Paiz

tao fértil, e tao abundante, que nellas fe podem

confervar por dilatado tempo. He cada bambu

huma viva fentinella
,
porque fempre que a quei-

maõ dà hum eftallo
;
que como fe foíTe hum tiro

de mofquete , ferve de avifo aos Soldados. Era a

Camera de Salfete , e os particulares ,
que tínhaô

fiizendas naquella Ilha os mais prejudicados , e os

mais
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mais expoílos às entradas
; q por muitas vezes fí-

zeraõ os Maratàs, o Sevágy, e outros inimigos do

Eftado 5 e para eílabalecerem o bem particular

no bem commum, todos concorrerão voluntaria-

mente para efta obra
,
para que nao concorreo a

Fazenda Real. Grande Yifo-Rcy, que íiibia

defender o Eftado fem deípeza do Príncipe!

Efpirava o feliciffimo anno de 1718 ,
quan-

do chegou a Goa em huma náo Olandeza Tho-
màs Beg, Embaixador d*El-Rey da PerfiaChà

Haílein. Eíla foy a íegunda Embaixada
,
que a-

quelles poderofiffimos Monarchas mandarão aos

Vifo-Reys da índia; porque a primeira foy ao

Grande Affonfo de Albuquerque Governador da

índia ;
que fe achava em Ormuz entre o horror

das armas , em cujo venturofo exercicio creava

novos eípiritos a<]uelle intrépido coração, e co-

mo entre huma , e outra Embaixada correrão

20} annos , daremos delia huma breve noticia,

porque alem de nao fer vulgar , naõ íerá ingrata

efta memoria para os faudofos daquelle tempo,
e também íe verá

,
que ficou refervada efta rari-

dade para o Conde Vifo-Rey. -

Para tratar com AíFonfo de Albuquerque
Governador da índia alguns negócios conveni-

entes a hum , e a outro Eftado , determinou Chà
Ifmael da Perfia mandarlhe hum Embaixador»

Acha-
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Achava-(e Affonfo de Albuquerque na Fortaleza

de Ormuz, quando chegou aqueile Miniílro cha-

mado Bairim Bonari , e para que elle fizeííe con-

ceito da grandeza d*El-Rey de Portugal, a quem
fervia , mandou levantar à porta da Fortaleza

hum eftrado grande com três degráos cubertos

de excellentes alcatiflis, pendentes das fingidas pa-

redes preciofas tapeçarias , e armado no meyo
hum docel de borcado , e debaixo delle duas ca-

deiras de veludo franjadas de ouro, e ao redor

muitas almofiidas da meGna matéria; ordenou,

que a elle lhe haviaõ de affiftir os Fidalgos , Capi-

taens , e criados d^El-R ey vertidos de gala, e com
pagens

, que lhes tiveíTem as Armas ,
que da por--

ta da Fortaleza atè à praya por onde havia de en-

trar o Embaixador,eftiveírem em duas alas os BèC
teiros , e Efpingardeiros : logo os de lanças , e a-

dargas , e ultimamente toda a gente da Ordenan-

ça bem armada , o que faria o numero de 600 ho-

mens. A^ hora determinada foy Dom Garcia de

Noronha, fobrinho do Governador, conduzir ao

Embaixador, e depois delle, e os Fidalgos, que

o acompanharão fazerem as demonftraçoens de

cortezania devidas ao Grande Principe, que o

mandava , começarão a caminhar nefta ordem.

, ^ Davao principio ao acompanhamento dous

Mouros a cavallo , caçadores de onças ; levando

hu-
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humacada hum delles nas ancas docavallo. Se-

guiao-fe féis cavallos com fellas , a que cobriao

preciofos telizes, tefteiras de nço, e favas de ma-

lha nos arções. Logo doze Mouros a cavallo bem
veftidos, que em grandes pratos de prata levavaS

as peças, de que le compunha o prezente
, que

eraõ de ouro , de feda , e de brocados. Hiaõ as-

trombetas, e atabales do Governador, que mof-'

travão em armoniofo fom a fua deftreza. De hu-

ma , e outra parte fe feguiao os Fidalgos, que em
chegando ao theatro , faziaõ fala ao Governa-

dor, e ultimamente D. Garcia de Noronha com
o Embaixador. Ao tempo , em que elle chegou
à Fortaleza , deo a nofsa Armada , que celebrava

embandeirada a grandeza daquelle dia, huma ta5

medonha falva de toda a Artilharia
,
que cauíbii

aos.naturaes de Ormuz taõ grande terror
,
que íb-

perfuadiao, que fe excediaõ os termf)s da alegiia*

Eftava fentado em huma das cadeiras Af-

fonfo de Albuquerquexujfkjfamente veftido, dan*

do a veraquelle efpanto aa Azia
, que também

íàbia ufir das galas, corrró das armas , e tanto que

Q Embaixador fobio ©terceiro degráo, fe levan-

tou o Governador, |í deo dous , ou três paí?os pa-

ra o receber. Hpí»ve de huma , e outra parte re-

petidas cortezias conformes ao ufo de cada hum^t

das Nações
i
e^de|)ois de fe fentareni ambo^ , deo

M^ D oEm-
* -7/
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o Embaixador ao Governador hiima carta de feu

Amo paraEl-Rey D. Manoel, que o Governa-
dor recebeo em pè , e com o barrete na mão , e

logo outra para o meíiiio Governador
,
que elle

deo ao Secretario Pedro de Alpoem , e depois

de hum grande efpaço , em que reciprocamente

íe eíliverão perguntando pela íaude dos íeus Prin-

cipes, fe recolheo o Embaixador comomefma
acompanhamento , com que viera, e em quanta

íe tratarão as dependências da fua Embaixada,
foy aííiftido pelo Governador com generofa mag-
nificência.

Chegado a Goa o Embaixador Perfiano

,

tendo dado conta da fua vinda,o mandou vifitar o
Conde Vifo-Rey, conforme o eftylo, pelo Capi-

tão da ília GuardaJozè de Faria Travaços , eo
conduzio ao Palácio dePangim, que eftava a-

" dornado , e com todo o provimento para três

dias, e havendo-íe-lhe propofto, fe para a fubfií^

tencia da fua peílba, e família queria mantimen-

tos, ou dinheiro, elegeo o dinheiro, que foraô»

três mil Xerafíns , ou novecentos mil reis da noí^

íâ moeda
,
porque a mefma quantia fe arbitra-

ra na Corte de Hafpan ao Dezembargador ho-

je do Paço , Gregório Pereira Fidalgo da Sylvei-

ra, quando no anno de 1696 fora mandado por

Enibaixador pelo Conde de Villa-Verde, Vifo-

V .. Rey
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Rey do Eílado naquelle tempo. Para Mechman*
dar, 011 Introdutor, lhe deputou o Conde Viíb-

R.ey a Jacinto de Araújo e Caftro, que como ha*

via fido Feitor no Bender-Conj^o, fabia com pep

feição a lingoa Perfiana. Efte he o eílylo da Cor-

te da Perfia , em q nao fó moftraõ attençaõ com
os MiniftrosErtraiigeiros, mas juntamente moí-

traõ apolítica daNaçaõ, introduzindo-lhe com
o pretexto de obfequio huma efpia para obíervar

as palavras , e as acçoens dos Miniftros.

Teve audiência publica o Embaixador na

grande Sala da Fortaleza de Goa, em que o Con-
de Vifo-Rey reprezentou , com a grandeza da

peííba a mageftade do lugar , aonde aííiftido de

toda a Nobreza politica , e militar, ouvio o Mi-
niftro, e recebeo o prezente com asceremonias

coílumadas pela vaidade da Azia , e tudo execu-

tou com tanta magnificência ,
que nada fe ficou

devendo a politica da Europa.

Era o motivo da Embaixada a conquifta,

que haviao feito os Arábios das Ilhas de Baba-

rem, de Qiieixome , e de Lareca , e pedir focor-

ro para o Exercito Perfiano paíTar à Arábia nã

forma do Tratado
,
que no anno de 17 16 propu-

zera a El-Rey da Perfia o Viíb-Rey Vafco Fer-

nandes Ceíar de Menezes. Como a Corte o naõ

aceitou naquelle tempo, teve o Conde Vifo-Rey
D ii occa-
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occafiao de o ampliar, conhecendo a neceííida-

de dos Perfianos para pedirem aos Portuguezes

Armada, e muniçoens de guerra, como fe exe-

cutou com utilidade grande do Eflado, em nove

Artigos, que faõ os que fe feguem.

I.

Que os Portuguezes favoreceriaõ por mar o

tranfporte , e defembarque dos Perías na Arábia,

para o que (6 dariaõ hum corpo de iirtilheiros

para o feu Exercito.

II.

Que àlem de cinco náos de linha , manda-^

riao para poderem chegarfe a terra quatro Palias

de quinze atè vinte peças , e doze Galvetas, ou

Manchuas em lugar das três Galvetas,e diiasGa-

leotas, que pedia Athamaudalete.

III.

QueaEfquadraPortugueza cruzaria fobre^

íi Barra de Mafcate , e atacaria tudo, quanto nel-.

la quizeíle entrar, ou fahir.
'

IV.
Que os Portuguezes levariao Morteiros,-

Bombas , Granadas, e inftrumentos de mover ter-

rais , que ferviísem de moldes às que fe haviaõ de

fazer na Perfia.

V.
Que fendo ganhada a Praça de Mafcate,;

que
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que era o principal fim dcíle Tratado^ ficaria per^-

tencendo o feu domínio a S. Mag. PciTiana, co-

mo otFerecera o Vifo-Rey Vafco Fernandes Ce-

far, e que da mefina forte fícariaõ naquella guar-

nição por tempo de dous annos os Artilheiros , e

Bombardeiros Portuguezes , e continuaria /co-

mo fe ajuftára no tempo do Chà-Abbás o Gran-

de, a hirem náos de guerra Portuguezas ao Eftrei-

to, efpecialmente à Cortada Arábia, atè que cef-

fuílè inteiramente aquella guerra
5
porém que em

attençaõ a efta grande deípeza nS\ua El-Rey da

Perfia confignar nas melhores rendas do feu Rey-
no , à fatisfaçaô do EfiadOj.a quantia de mil e qui*

nhentos Timoens , a razão de quarenta Xerafins,

ou doze mil e oitocentos reis cada Timaõ , fó no.

cafo , em que fe ganhaíTe Mafcate , e que entaC íe

daria a Portugal huma Feitoria , com as mefmas
prerogativas, e penfaõ de quarenta e quatro mil

Xerafins por anno , com que poíTuem a de Ben-

der-Congo , e que para mayor fegurança da Ba-.

hia de Mafcate , e por attençao às defpezas, que
fobrevinhao a S. M/g- Perfiana com eftas novas

conquiíl.%s, acei^taviToEílado a dita Feitoria na
dita Bahia de Mafcate

,
pagando à gente, que

nella houvefse de ter para a fua defenfa, prevenin-

do com efta feparaçaõ as contendas, que íe po-*

deriaõ originar , fe vivefsem na mefma Cidadei

/^ Por.
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Portugnezes, e Perííanos, fendo taõ difFerente a

Religião de huns , e de outros.

VI.

Q^Lie invíolavelmente obfervaria o Eftado a

condição denao admittirpaz, nem tregoa com
os Arábios de Mafcate, fem a approvaçao de S.

Mag. Perfiana , e que clle fe obrigaria igualmen*

te da fua parte ao mefmo.

VIL
Qiie as prezas

,
que íe íízeílem no mar aos

Arábios , e feus Aliados^ íicariao pertencendo ///

Jclídum aos Portuguezes , e as que fe fizeflem em
terra, ficariao pertencendo inteiramente aos Per-

fianos, aos quaes ficariao também todas as con-

quiftas
,
que fizeííem na Arábia, fem que ao gran-

de Rey de Portugal pudeíle pertencer maÍ5 que

a dita Feitoria na entrada da Bahia de Mafcate,

que nefte Tratado fe lhe cedia. Porém que co-

mo fem a Armada Portugueza íe naõ podiaõ fa«

zer conquiftas na Arábia ^ e era indifputavelmen-

te certo o direito, que a Coroa de Portugal ti-

nha ao Reyno , e Ilha de Ormuz , de que violen-

tamente o defpojára Chà-Abbàs o Grande com o

Êivor das Armas dos Inglezes , fe devia reftituir

defde log-Q à Coroa de Portugal o uzurpado do-

minio da Ilha , e Reyno de Ormuz , que fem* di-

leiroalgum^occupava S» Mag- Perfiana^ no cafo^

V..X em
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em que es Arábios o ganhaísem , como fe recea-

va ; aífim a todo o tempo, que osPortuguezes, e

Perfianos fízeíTem efta conquifta , feria reftituido

o feu dominio ^os Portuguezes ; e como pelos

Tratados antigos, que fe achavaõ nos Archivos

de Bender-Congo , conílava que o Eftado da ín-

dia tinha dias determinados para a pefcaria do al-

jôfar na Ilha de Baharem-El-Catif^ ficaria perten-

cendo toda a S. Mag, Perfiana , com a condição,

de que pagaria ao Eftado pela dita pefcaria feií-

centos Timoens , de quarenta Xeraíins , ou doze

mil e oitocentos reis, cada anno^ confignados na

melhor porção das rendas Reaes da Perfia j e em
Ormuz fe promettia , e fe concedia a liberdade

de confciencia a todos os moradores Alahome-

tanos 5 e Idolatras, que alli quizerem ficar, ou pe-

lo tempo futuro fe eftabalecerem na mefma for-

ma
; que fe permittia aos moradores da Praça de

Dio na Cofta da índia.

VIII.

Que em lugar dos trcs mil Timoens
, que

ofi^recia o grande Rey da Perfia em cada anno,

que a Armada Portugueza íe detiveíse dentro no
Eftreito , de donde naõ fahiria , fem que íe con-

quiftaísem as terras da Arábia, íbjeitas a Máfca*
te, mandaria S.Mag. Perfiana dar quatro mil Ti-

moens ^ pois a Armada, que agora íèmaiidav-a

era



$2 Epitome daVJda

era mayor em numero , e forças , do que a que fc

pedia; porque os foldos, mantimentos , e ajudas

de cufto, que fe haviao de dar aos Officiaes , im-

portavaô naõ fó mais que os três mil Timoens
;ofíerecidos , mas ainda mais que os quatro mil,

que agora fe arbitravaô , e eftes fe entregariaõ lo-

go que a Armada <.iéfse fundo no Bendcr-Congo,
.como também afomma, que fedeípendeííè em
preparar a Armada, de que em Congo fe apre-

fentaria Lifta aííinada pelo Vedor da Fazenda da

índia, e aífinada com o final do Conde Vifo-Rey,

t$;pmo propuzera o Embaixador ; e como era no-

tória a faJta de madeiras , e maíTame ,
que havia

na Perfia , e a dificuldade de as náos fe virarem

à crena
, quando o neceffitafsem , viria toda , ou

parte da Armada a fe reflizer a Goa, ou a Dio, no
tempo do Inverno, para voltar logo ao Eftreito.

IX.

Q^Lie elle Embaixador de S. Mag. Perfiana

fe obrigava^ a que vieíle ordem ao Graõ General

para mandar fàtisfazer a divida antiga à Feitoria

do Congo, como conftafse dos livros delia , e dos

do Chibandar daquella Alfandega.

.j r- Efte Tratado
,
qiie o Conde Vifo-Rey am-

pliou , e que para refpeito do Eftado fez mais útil

a prefente dependência dasnoífas Armas, em que

fe achava El-Rey da Perfia , naõ teve o eíFeitq
j
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que fe promettia , naõ (6 pelas mudanças , que

padeceo aquelle difgraçado Império, mas pelas

coftumadas cavilaçoens , e politicas dos Perfas,

e da efcandoloíli publicidade , com que o Sardar,

ou Graõ General Lutuf-Ali-Can, Tio de Atha-

maudalete , ou Graõ Vifir roubava a El-Rey , e

aos Vaírillos* , e a quem jà na opinião conílante

dos melhores, tinha vencido o intereílè a favor

dos Arábios de Mafcate. Chegou o Sardar a A-
buxer na tefta de oito mil Soldados mal armados >

ignorantes de guerra , e taõ faltos de valor, co-

mo o eílava toda aquella em outro tempo glo-

rioíiíTima Naçaõ , de modo
,

que íervindo-fe do

abatimento militar , em que íe via, começou pou-

co tempo antes íeus progreííbs o fomaíb Mirev-

veis pela parte de Cafdin , aonde chegou para íe

lhe oppòr El-Rey da Perfia
,
que em huma bata-

lha perdeo a vida , e a Coroa , que ainda hoje an-

da uzurpada a feu filho Chà-Thamas por Mirev-

veis, depois por Sultão Mahamud, e ultimamen*

te por Thamaz-koulikan, que impedio a mar-
cha dos oitenta mil homens deftinados para a-

guerra da Arábia
,
por fcr mais precifo efte íbc-

corro àquelle Príncipe infeliz.

Nelleeílado fe achavaõ os negócios da Per*^

fia jquandoaii. de Mayo de 17 19. chegou a Ar-

mada Portuguezaao porto do Congo, compoÇ
E ' ta
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ta de quatro groíTas nàos de guerra de cíncoenta

atè íetenta e féis peças , de quatro Galvetas , ou
Manchúas de guerra , alem de outras tantas, que
levava em quartéis, com ordem

,
que na Perfia fe

armaílem em guerra as Terradas , e Terranquins,

que foííem neceííarios para a paíTagem á Arábia

com a mayor parte dos Marinheiros, e Artilhei-

ros Portuguezes
,
quantidade grande de pólvora

,

e outras muniçoens de guerra , nao fó para a Ar-

mada
,
que fe havia de dilatar no Eftreito , mas

para le darem ao Exercito Perfiano^ na forma do
Tratado celebrado em Goa.

Era General D. LopoJozè de Almeida, Al-

mirante António de Figueiredo de Utra , e Fif

calJozè Barboza Leal: erão osCapitaens Manoel
de Mello e Caftro da Capitania N. S. daEftrcllai

António Marinho de Moura da AlmirantaaMa-

dre de Deos ; António de jBrito da Sylva da Fií^

cal N. Senhora da Luz; e Xavier Leite de Souía

da Fragata N. S. do Pilar , ou Cananèa , e para o

leu tranfporte elegeo o Embaixador a Almiran-

ta. Deo o General principio ás negociaçoens , de

que o encarregava o feu Regimento, eícreven-,

do continuamente a Lutuf-Ali-Can Sardar , ou

Generaliífimo da Perfia ,
que ainda fe achava em

Abuxer diftante felsenta legoas do Congo, e íèm

que o pudefte pcrfuadir , a que vieíse áquellepor*

to
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to para conferirem, o que fe havia de executar,

falleceo D. Lopo na mefma Feitoria em 20 de

Julho, com fentimentouniverfal de toda a Ar-

mada, e de todo o Eftado , vendo que faltara

nelle hum daquelles Almeidas , cujas mortes ain-

da hoje chora faudofamente o Tejo.

Tomou poíle do Governo da Armada , e

do Regimento ,
que levava o General defunto , o

Almirante António de Figueiredo de Utra , e c5-

tinuou os negócios com a grande ventagem de

conhecer os Perfas igualmente aííèminados pelas

naturaes delicias do l?aiz
,
que inclinados á paz,

em que torpemente eftavaõ adormecidos havia

quafi cem annos , depois da morte de Cha-Abbhs

o grande , como falíbs, e pérfidos em todas as

fuás negociaçoens , cuja experiência tinha adqui-

rido Gfú fete viagens
,
que havia feito á Perfia ^

alem da em que infrudtuofamente fe dilatara três

9nnos no Vice-Reynado do Almotace Mòr An-
tónio LuizGonçalvesda Gamara Coutinho.

Com tudo pelas intelligencias, que fempre

teve no campo de Lutuf-Ali-Can lhe confiou,

que o íeu Exercito já naô paílàva de cinco mil

homens, e que dava ouvidos ás propofiçoens da

Paz
,
que oífèreciaô os Arábios , mais em utilida-

de fua , e de feu Tio Athamaudalete
,
qije do Rey-

no , e do Rey ; que ignorava efta infiel negocia-

Eii ^ §aõ|
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^ao , naõ fô pela perigofa infenfibilidade , com
que entregava tao vaftos domínios , como os da

Perík , ao arbítrio de hum Miniílro , como tam-

bém pelo fuflo, e cuidado, que já lhe caufavaa

guerra do Balucho , ou Príncipe de Candahar
Miravveis, e por efta razaõ, com pretextos frí-

volos, recuzava marchar para Congo a conferir

com o Almirante Portuguez
,

que continuava

por cartas os negócios da fua inftrucçaõ.

Sem que houvcííe notícia antecedente, por-

que o General Perfiano perfidamente a occultou,

ks quatro horas da tarde de 4. de Agofto appare-

cerao à vífta de Congo quatro grofliíTimas náos

dos Arábios , de que a Capitania com mil e fete-

centas Praças , e noventa peças era a celebrada

Mamuxà, e pondo-fe em franquia , fera da Arti-

Diária , derao tempo
,
para que o Almifant^ç An-

tónio de Figueiredo de Utra fe difpuzeíle para o

combate. No dia feguinte Sabbado cinco fe fez

à vela. pelas oito horas da manhaa , e os inimigos

fizerao o mefmo , mas com a importante diíFeren-

ça de terem o barlavento. Defprezarao os Por-

tuguezes efta favorável círcunftancia
,
que em

ínuitas occafioens tem dado grandes vidorias , e

com tanto furor começou o ataque da parte dos

Portuguezes ,
que naõ podendo fofrer a fua Arti-

lharia virácaõ 05 Arábios : fizeraõ o mefmo os

Por-
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Portiiguezes pela íiia quadra ; mas com tanta fe-

licidade
,
que os obrigarão a perder a forma

, ga-

nhando o barlavento à Capitania , e Almiranta

inimiiras. Oue accoens de valor fe fariaõ nefte

combate , fe podem infirir de haver durado def-

de as oito horas da menhaS ate as oito da noite,

a qual paííarao ambas as Armadas em calmaria

huma à viRa da outra: porem com a luz do dia

fe declarou vencida a dos Arábios; retirando-fe

pelo Eftreito dentro 5 e pelo vento fer muito pou-

co , lhe nao puderao chegar as nofias nàos, fenao

às oito horas da menhaã, em que fe deo princi-^

pio ao fegur.do combate , em que o fogo da Ani-
lharia de ambas as Armadas foy taõ horrorofo,

que fez mayor a calmaria natural
;
porém naõ baf

tou todoefte prejudicial , é reciproco impedimen-

tOj para quena5 fe empenhaíle gloriofamentc pe-

lo credito da Naçaõ , e pela honra da vidoria.

Na5 feparou, nem o furor, nem a indigna-

ção, oconflido, íeparou-o a noite
;
porem moí^

trou a manhaâ os Arábios a barlavento entre I-

Ihas , baixos , e reftingas , aonde fem práticos os

naõ podia attacar a nofla Armada , e com tanto

Ímpeto tocou a Capitania inimiga
,
que começou

aabriríeem agoa. Como o lugar, de que fe am-

parârao os Arábios , lhes impedia a fua ultima

ruina , e hum perigo os falvava de outro , voltou

a nofla
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a noíTa Armada triunflinte para Congo, e dado
fundo, foube o Almirante António de Figueire-

do de Utra com certeza, que o General Perfiano,

continuando na fua infidelidade , efcrevera a Maf
cate perfuadindo aos Arábios

,
que bufcaííem 05

Portuguezes , ou para os derrotar , ou para os

obrigar a que ílibiílèm do Eftreito ; e ao niefmo

tempo recebeo huma Carta d^ElRey da Períía

em repoíla da que lhe efcrevera o General Dom
Lopo Jozè de Almeida , a que logo refpondeo

fem dilação o noíío Almirante, danda-lhe noti-

cia do perigofo eftado , em que íe achavaõ as ne-

gociaçoens Militares, e davidoria, quehaviaô

confeguido as Armas d ElRey de Portugal.

Poucos dias depois confirmarão os avifosde

Julfar o como a Armada dos inimigos entrara na-

quelle porto inteiramente deftroçada , e com taô

grande perda de gente, que tomara o bordo oi-

tocentos homens; porque tivera ordem expreííà

do Immamo para fe fazer logo à vela
,
para que

obrigaílem os Portuguezes a deixarem o Etlrei-

to , ou que náo o podendo coníeguir, íe coníer-

vaííèm fempre a fua vifta , atè que a neceífidade

os redufiííè a bufcarem os feus portos
,
que não

erao outros , fcnao os da índia. Tão errados faõ

os confelhos , que coftuma dar a defefperaçao!

Não fofreo taõ infolente ordem o valeroíb

brio
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brio do Almirante António de Figueiredo de ÍJ-

tra, e picado não menos pela Nação, que pela

peflba, mandou levar ancora refoluto a attacar

os Arábios dentro no mefmo porto deJulfar. Deo
à vela a 27. do mez de Agofto , e a vinte e nove

aviftou a Armada pelas quatro horas da tarde, que

também navegava pelos avifos , que recebera.

Começou no dia trinta o combate depois do me-
yo dia fempre em huma volta , com grande fogo

atèà noite, mas o effeito defta peleja foy tSo fu-

riofo
, que na madrugada do dia feguinte aviílou

a nofla Armada a dos Arábios , retirando-íe com
todo o pano pelo Eftreito fóra. Seguirão-na os

Portuguezes, dando-lhe caça atè ao outro dia,

em que taG defordenada , e confuzamente paííou

o Cabo do Moncadão
,
que humas , ou não po-

dião , ou não fe attrevião a confervarfe com as

outras. Terceira vez triunfante entrou a nofla

Armada noCongo a fe refazer da perda, que re-

cebera para voltar para a índia na monção de Se-

tembro.

A perda dos inimigos neftes três combates

excedeo de mil e trezentos mortos : a Capitania

ficou aberta em agoa ;,
não fó pelo dano

,
que lhe

caufarão os baixos , aonde fe retirou na primeira

occafião , mas pelas muitas bailas de Artilharia

groíTa das noííàs náos ; em que excedíamos aos

ini-
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inimigos : entrou deílirvoradano porto de Dala ,

ecom cila a Almiranta de tal modo deílroçada

,

que fe desfez: as outras para poderem chegar à

Culfacaõ ; foy necedario
,
que lhes mandaífem de

Mafcatc fobrecellences, madeiras, carpinteiros,

e

calafates, e com efte foccorro puderao tomar ô

dito porto, e dahi a hum mez o de Mafcate. Enl

conclufao foy tal ai*uina, que nao tornarão os

Arábios a fer viilos no mar. Seria impoffibilida-

'de
,
parecco temor.

Anoíla perda foy tao pequena
,
que tivemos

vinte e tantos mortos , de que fe argumenra o de

quanto ferve a boa ordem tanto nas Ti opas do

mar , como nas da terra. Morrerão osCapitaens

de Infantaria António de McnJoça, e António

Francifco. O numero dos feridos foy mayor, e

nelle entrou o Almirante António de Figueiredo

de Utra de doas haililhaços , de que hum foy baí^

tantemente penetranre. Todos os mais Oííiciaes,

CvSoldados procederão de forte, quepodiaoler

Generaes de outras Naçoens.

Em quanto do porto de Congo íe naõ fazia

a vela o Almirante António de Figueiredo de U-

tra, quiz ver fe depois de tantas vidorias podia

adiantar as fuás negociaçoens com o General Per-

fiano
,
que mais obrigado do medo , que da von.

tade, chegou ao Congo noprimcirode Outubro

na
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na teílá de três mil homens bizonhos , e defarma-

dos, e que dentro de poucos dias feguiraõ^ezer-

tores o exemplo dos mais. Pafsadas as vizitas de

comprimento, continuou o Almirante a negocia-

ção principiada em Abuxer j mas como tratava

com hum Perfa , nem huma leve eíperança de a-

jufte tirou defta inútil dilação.

Nefte tempo recebeo o Almirante huma
carta d*El-Rey da Perfia , cm que lhe dava o pa-

rabém das viólorias
,
que alcançara dos Arábios,

e com ella lhe mandava o prezente de huma Ca-

laate
^
que he hum vertido riquiííimo à Perfiana co

turbante, e efpada. Com efta generofa demonP
traçaõ coftuma declarar El-Rey da Perfia o íeii

favor extraordinário com os Príncipes íeus tribu-

tários , e com as pefloas
, que lhe merecem a ma-

yor diftinçao. Se ao Almirante António de Fi-

gueiredo de Utra naõ fez Príncipe o fangue, fel-

lo o valor. Naõ bailou todo o favor d'El Rey da

Perfia para com o noíso Almirante,para que o feu

General défse alguma repofta pozitiva fobre a

quantia ajudada no Tratado de Goa, e convenci-

do o Almirante da fua mefma experiência, e pelas^

intelligencias, que confervava em caza do Gene-

ral Perfiano, lhe mandou intimar hum proteílo

publico, em que lhe declarava, que ainda que par-

'tia para a índia, lhe prometia voltar para tomar

F fatis-



42 Epltomc da Vida

fatisfaçaõ dosíêus enganos nas terras maritinas da

Perfia 5 mas temendo o General
, que ouzurpa-

dor do Trono da Perfia caftigaíse na fua peflba a

perfídia, com que fervira ao feu ligitimo Rey

,

fugitivo de Hafpaõ, foy prezo , e degolado em
Julho de 1725. ^/

Embarcou-fe finalmente o nofio Almirante

em }o de Outubro, mas depois de ver partir para

a Corte o Feitor de Congo Lino de Faria Rodri-

gues com cartas para El-Rey , e para Athamau-
dalete , nas quaes com refoluçaO defenganada de

Soldado , naõ attendia de nenhum modo, nem ao

poder do Miniftro, nem ao parentefco com o Ge-

neral Lutuf-Ali-Can. Mas querendo efte /como
politico prevenir a juftiffima reprezentaçaõ con-

tra a infidelidade do íeu procedimento, mandou
bater a eftrada por algumas partidas, que tinha

poftas nos caminhos a fim de que naõ chegafscm

as cartas do Almirante às mãos d^El-Rey da Per-

fia ;
porem elle taõ valerofo, como prudente, me-

dindo o tempo , em que o Feitor podia ter fahido

dos paílbs , aonde havia as guardas , na5 íe hz à

vela fenao em 6 de Novembro , com a monção jà

taô adiantada
,
que experimentou muitas chuvas,

e trovoadas. Na Cidade de Schiraz mandou o Ge-

neral deter ao Feitor de Congo , mas pela ordem
contraria, q teve de Athamadaulete, continuou

fua jornada. De
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De todas as fuás negociaçoens tirou o Almi-

rante por varias vezes dous mil e quinhentos Ti-

moens, que fazem cem mil Xerafins, ou oitenta

mil cruzados Portiiguezes ,
que levou a Goa em

Sequins de Veneza , em q fe lucrao vinte e cinco

por cento , e oito cavallos Arabjos, que fe deviao

da penfaõ annual
,
que a Perfia coftuma pagar ao

Eftado. Eftas noticias faõ mais certas, que as que

efcreveo D. Manoel de Vilhegas Pinhatelli na

Hiftoria de Mofcovia impreíTa em Madrid no an-

node 1756.

Antes que a Armada chegaíse à índia ha-

viaõ chegado a Goa as noticias deftas vidorias

por alguns navios, que partirão do Eílreito. Con-

fírmou-as o Almirante, quando deo fundo em Dio

a 7 de Dezembro, mandou ao Conde Vilb-Rey

pelo Capitão Tenente Caetano Luiz Pereira hu-

ma Relação exacla do fucceííb , mas taõ modef-

ta ,
que naõ fallava, em como elle havia fido feri-

do , nem o como naõ confentira, que o curafsem,

^m quanto durou o combate , como quem fabia ,

que eílava pendente da fua prezença a felicidade

do fucceflb , defprezador então da fua vida , ago-

ra da fua fama. Forao ouvidas eftas novas , com
o applaufo, que mereciao. Parecia que como Ci-

dade dominante triunfava Goa , coftumada a fer

a arbitra da paz , e da guerra Oriental. B ecebeo

F ii o Con-.

e
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o Conde Vifo-Rey os parabéns de todo o género

de peílbas, confeílàndo que os efpiritos heróicos,

que animavaõ a todo o corpo fó os podia com-
municar hum coração igualmente heróico. Ef-

ta viftoria celebrou Francifco Giraldes em hum
elegante Poema Latino

,
que corre imprefso em

oitavo , e na Academia Portugueza recitou em
louvor do Conde o Reverendiííimo Padre Dom
JVIanoel Caetano de Soufa , Clérigo Regular,

taõ conhecido pelas Tuas virtudes, e qualidades,

hum eloquente Panegyrico.

Voltou o Capitão Tenente a Dio com a Pa-

tente de Capitão de mar, e guerra: trouxe ao Al-

mirante o foro de Fidalgo , e o Habito de Chril-

to, ainda que merecido, pouco neceííario àfua

nobreza
, por fer das principaes fomilias da Cida-

de de Angra, Capital da Ilha Terceira, e outro

Habito da mefina Ordem ao Fifcal Jozè Barbo-

fa Leal. Confirmou S. Mag. todas eftas mercês,

€ deo ao Almirante a Patente do importantilTimo

pofto de General da Armada doEílreito de Or-

muz,e do mar Roxo, fazendo-lhe mercê alem do

Soldo, de três mil cruzados de renda , e nelleshu-

mafupervivencia de dez annos : digna fatisfaçao

' dé taõ grandes (êrviços. Como a Fragata Cana-

iiea ílizia muita agoa , foy mandada para Goa , e

como as outras náos também ueccíiitavao de c5-

certo,
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certo, e fe fabia, que os Arábios o nao pcdiaõ

neíle anno hir bufcar a Surraie , jà na entrada do

anno de 1720 fe recolheo toda a Armada para

Goa.
Nclle fe occiípou o Conde Vifo-Tley nas

dirpofiçoens para a empreza de Mombaça ^ aon-

de determinava empenhar a peliba, mandou fazer

inftrumentos de mover terra , e tudo mais, de que

neceíTita hum Trem para bater huma Praça: man-

dou fabricar em Cambaya , e Dio grande quantit

dade de roupas das fortes próprias daquellaGofi

tas , aonde correm como moeda , e conhecendo

como Soldado, que o campo de Dàniaõ neceííi^

tava de hum Forte, que amparafle os gados nas

entradas, que fe pudeííèm fazer, como jà o havia

feito o Rey Choufteà,e outros Régulos vizinhos,

confeguio o executarfe aquella obra com a gente

das Aldeãs do feu deílrido
, para o que coiicpr-

reraõ Luiz de Mello Pereira, que era o General

deDàma5, Ruy Vaz Soares Bacellar, Ignacio

'Pereira de la Cerda, e Francifco de Barros, mo-
radores naquelia Cidade , os quaés alem de man-
darem trabalhar a gente das fuás fazendas , derao

a pedra, cal , e os mais materiaes neceíiarios para

fe acabar a obra , de modo
, que em breve tem-

po fe vio na fua total perfeição hum Forte de qua-

tro Baluartes, com huma boa paliíiada, a que cm
obíe-
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obíequio do Conde Vifo-Rey fe lhe deu o nome
de S. Luiz de Pareri , em fitio tao venrajolb

,
que

defende o campo ; e a agoa, de que bebem os ga-

dos.
''^-' Ao mefmo tempo por conta doscelleiros, e

adminiftraçoens do Norte , fe repararão em Dio

,

entre outras ruinas daquelle illuflre teatro do va-

lor Portuguez, as do Baluarte do mar , e do de

Santa Luzia : em Baçaim o do Elefante , e outras

obras de grande importância; como forao dous

poços , tanques, engenhos , e dous Batelloens pa-

ra as Armadas fazerem agoada em Varíèvà , o
que atè ao (eu governo todos os annos fazia hu-

rha confideravel defpcza na fazenda , e na faudc

dos Soldados , e marinheiros
j
porque fe conduzia

a agoa a Caftro nas embarcaçoens, que fe freta.-

vaõ aos peícadores , e lhe communicavaõ o in-

Íjrato cheiro do peixe, e do fal delias/^

' Com igual zelo do bem commum ouvio a

prepofiçao dos principaes moradores deGoga, e

Baroche
,
que pediaõ paíTarem com as fuás famí-

lias , e embarcaçoens a fe eftabalecerem na Pra-

ça de Dio, e eraõ taõ juftas as condiçoens
, que

que quafi todas lhe concedeo. Excediaõ o nume-

ro de mais de quatrocentas famílias entre merca-

dores, tecelloens, tintureiros, e outros officios

precizos para o augmento , e confervaçaõ das

ma-
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mamifaíluras das roupas de Dio, tornou a florc^

cer o feu commercio
,
que íè achava attenuado.

Valendo-fe do mefmo exemplo , fizeraõ íeme-

Ihante propofiçaõ outros Officiaes também Vaí^

fallos do Graõ Mogol , de que cento vinte e três

famílias deixarão as fabricas de feda , e algodão

de Surrate , e Amadabad , e fe eftabalecerao em
Tannà na jurifdiçao de Baçaim ; e como nos três

annos antecedentes fe renovarão asutiliíftmas via-

gens de Bengala , e fe repetirão as da China, íe ani

mou muito o commercio de Goa
;
que como o^

de Dio, e Dàmaô efperavaõ grandes ventagens

da nova forma, que nefte anno de 1720 fe havia

dado ao commercio de Moçambique , e rios de

Sena , ou de Cuama, com intereífe conhecido da

Fazenda Real pela defpeza, que defte modo fe

lhe evitava com os prezidioSjC outras obrigações^

que eraoprecizas naquellas partes, e quando o
Conde Viíb-Rey eftava em Moçambique obfer*

vando os perigoíbs defeitos da fua fortificação,

os emendou , islando a Fortaleza , e acrefcentan-

do-lhe huma meya Lua , e huma boa paliílada,

e com eftas obras deixou inconquiílavel aquella

Praça importantiíTima.

Gomo aquelle vigilante efpirito nao deícan-

íçava no íerviço do feu Principe , e na conferva-

^aô do Eílado , de que era Vifo-Rey , em obíeri-

vancia
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vancia de huma ordem expedida ao Vifo-Rey D.
EranGifco da Gama Conde da Vidigueira , e re-

petida em outras muitas occafioens, mandou a

S. Mag. vários Regimentos para boa adminiílra-

çao da Fazenda Real em Goa, efpecialmente pa-

ra a que com menos arrecadação fe defpendia na

Ribeira das Náos
,
para cada huma das Feitorias

de Chaul, Baçaim, Dàmaõ , e Dio: para o gover-

no das Gancarias , ou Comunidades das Aldeãs

de Goa , Provincias de Salíete , e Bardez j e hu-

mas Ordenanças Militares para o ferviço nas Pra-

ças no tempo da guerra, outras para as tropas

na Campanha , e para a ecomonía nos feus Quar-

téis, é para as Fortalezas da Aguada , e Mormu-
giaõ na Barra de Goa. Efta obra de immenfo tra-

balho , e de igual utilidade teve o melhor premio

na Real approvaçao de S. JVtag.. que mandou,

que todos aquelles Regimentos fe Qbrérvafsem

exadamente pelo conhecido intereíTe, que reful-

tava delles , a fua Real Fazenda.

Ja era tempo, que o Conde Vífo-Rey vieíle

rtóeber na Pátria os applaufos, do que taõ longe

delia fe devia ao fcu valor, ao feu zelo, e à fua

actividade
;
porque bem conhecia, como taõ pra-

tico na lição da Hiftoria, que nao hà cravos tao

fortes
,
que poílaô fegurar a roda da fortuna, em

<iU)a inconftancia he natural deftruir em hum dia

o tra«
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X) trabalho de muitos annos , e fepultar em huma
Campanha as viólorias de muitas. Via, que em
•Outubro defte anno de 1720 íè acabava o fcu

Triennio 5 e defejava como prudente aUviarfe de

Jium pezo
,
que ainda que fora gloriofo , femprc

era rnolefto.

A 9 de Setembro do mcfino anno deo fun-

do na Barra deMormugaõ de Goa Francifco Jo-

zh dé Sampayo, Senhor de Villa-Flor, General

de Batalha, com o governo das Armas da Provin-

:CÍa da Beira , e que em toda a guerra paílada ti-

nha íervido com a difunçao, que fe efperava do

íeu illuftre Tangue , eque para governar felizmen-

te aquelleEílado, baftava
,
que fe lembrafse de

hum Heroe da fua Família Lopo Vaz de Sam-
payo, que foy daquelles Governadores da índia,

5]ue transformou na fua mão a efpada em rayo,

para fervir à Pátria, coi^io Soldado , à Rellgia5|,

como fiel. PaíTados poucos dias lhe deo o Con-
iJe D. Luiz a pófse do governo na Igreja do Col-

iegio dos Rcys Magos de Religiofos de S. Fran-

cíco, com as ceremonias coílumadas naquella ac-

çiaõ, e lhe fez a entrega nao fó do que recebera

-d o Governador immediato, mas alem diílb al-

Iha de Zumba , duas Palias de guerra de vinte pe-

ças cada huma , e outras embarcaçoens pequenas

feitas de novo, e forradas , e aparelhadas de tudo

G as
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as cJe alto borc?o: todas as Praças nao fo fortifica-

das, mas providas; pagas muitas dividas, fem fe

contrahirem novas; e outras obras, humas em
beneficio da guerra , outras em utilidade publica

de Goa. Deixou os Arábios deftruidos, o An-
giià com huma rufpenfao de armas, ainda lem
commercio com o Eftado , e fem tratado algum,

que ajuftafse efie Armifticio, o Babú Defiai das

terras de Cudatla chamado vulgarmente o Quei-

ma-Saunt, que confina comas Ilhas adjacentes

a Goa , e com a Província de Bardez ao Norte
delia, em guerra com feu filho Nabogà Saunto,

e taõ dependente do Eftado, que lhe pedira foc-

corro , e EI-Rey de Sunda, que confina com
Sallete do Sul , mandando reedificar à fua cufta a

Igreja de Sinuacarà de pedra, e cal , ícndo de ma-
deira, a que havia poucos annos tinhaõ poílo por

terra os léus Vafsallos. OC)
Confervando com o ícu fuccefl^br toda aquel-

la boa correfpondencia
,
que pedia a amizade , e

o parentefco, e fem que pudeííe a pcxlitica da Ii>

dia introduzir entre ambos o efcandaloíb coftu-

me de fundarem na difcordia a fua fortuna, dei-

xou o Conde da Ericeira o porto de Goa em 25

deJaneiro de 1721 embarcado em a náoN.S. do
Cabo, e S.Pedro de Alcântara, que tinha leva-

do o novo Vifo-Rey , vindo comboyado atè ao

Ca-
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Cabo de Camorim pelas náos de guerra Brotas,

e Apparecida , coqimandadas pelo Fifcal da Ar-

mada Joze Barbola Leal , navegou felizmente

íitè à altura de treze gráos para o Sul , e logo o

íeu grande merecimento começou a fentir os

eííèitos da fortuna
,
que fendo-lhe atè àquelle

tempo proípera, fe lhe começava a moftrar ad-

verfa.

Em 1 1 de Março padeceo hum dos mais fu-

rioíbs temporaes, de que havia memoria naquel-

les mares, porque o faziaõ mais defefperado os

meíhios, que receando o naufrágio, o faziaõ cer-

to
,
que com o animo perdiaõ as forças

,
que lhes

eraô necefsarias para vencer o trabalho, que naô

podiaõ efcuzar em beneficio das vidas. Crefceo

de forte a tormenta pelas dez horas da noite, que

fazendo o navio agoa por muitas partes, e fen-

dendo-fe de alto a baij:o^toda a cana do leme , íe

viraS obrigados a alijar ao mar onze peças das

trinta que guarneciaO a náo, as bombas, as gra*

nadas , e huma grande parte da flizenda, que le-

vava à rè, com tudo o que vinha nasCameras,

porque nao podiao todas as bombas dar vazaõ à

agoa, que chegou a huma braça de altura ; mas
como íe aliviou tanto

,
puderaõ defcobriríe os

rombos , e com grande trabalho de todos , e ma-

yor perigo dos que guindados lhe puzeraõ as

G ii
V

pi'?ii>!
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pranchadas, e botarão enrotaduras à cana do le-

me , fe livrou de hir a pique , e houve tempo de

íè dar remédio a outros danos, atè que depois de

andar mais de quarenta e oito horas à matroca,

que he o meílrio
,
que a difcriçao das ondas , fe

arrochou a náo, e fe armarão de algumas entenas

dous pequenos maílros, a que os Náuticos cha-

mao Bandolas, e com efte tumultuario beneficio,

feconheceo alguma fombra de alivio. Em todo

efte terrivel , e continuado perigo naõ fez o Con-
de D. Luiz difFcrença ao menor Soldado da for-

tunajque vinha embarcado, antes moftrou a gran-

deza da fua peflba, fendo companheiro fielda in-

felicidade de todos.J?/

Com a ruina dos maílros ficarão muitos mortos,

e feridoSjCahirao outros deígraçadamente ao mar,

fem que défse lugar a confufaõ
, para fe lhes acu-

dir ; morrerão alguns de doenças , e naõ faltavaô

mal convalecidos , e com tudo a pouca gente, em
que ainda havia algumas forças, fuppoílo q debeli-

tadas , trabalhou de forte
,
que a náo com muitas

curvas quebradas , e abertas pelos trineanizes po-

de aguentar outro grande temporal , e arribar à

Ilha de Mafcarenhas (a que os Francezes
, que

hoje a povoaõ , dao nome de Borbon) em altura

de vinte e hum gráos, e quafi diftante quinhentas

legoas da paragem , em que eflavao , aonde no
- ^ H - con-
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Conrelbo
,
que fe fez, fe tomou a refoluçao de a

bufcarem por fer a terra mais vizinha , e ler fértil

de mantimentos, e de madeiras, efpecialmente

para maftros , o que fe nao acha com flicilidade

naquelles climas , e pondo-lhe a proa, parece que

foy premio da piedade , com que o Conde , e to-

dos os mais fe confcfsarao , deram a 6 de Abril o

defejado fundo na Enfeada de S. Diniz.

Governava a Ilha pela Companhia de Fran-

ça Beauvollier du Cozerchant
,
que recebeo os

Portuguezes com asmayores demonftraçoens de

amizade, e lhes mandou fazer prompto o muito,

de que neceíTitava o feu deftroço. Com o Conde
defembarcou Dom Sebaftiao Peçanha de Andra-

de , Arcebifpo de Goa
,
que voltava para o Rey-

no, abfoluto do vinculo daquella Sagrada Prima-

zia, pela obftinada cotinuaçaõ dos feus achaques.

A 21 do mefmo mez
,
quando apenas íe tinhao»

podo os doentes em terra , defcozida a popa , e

outras partes da náo , que era precizo concertar,

appareceraõ dous navios com bandeiras Inglezas,

que comi viração do mar demandavao a terra , e

ao amanhecer fez o Capitão de mar , e guerra

Francifco de Moura, que eftava a bordo occupa-

do com a defcarga da náo , final com duas peças^

e bandeira colhida, e mandando a lancha ater^

ra , fe embarcou promptamente o Conde com Jô-?
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zè de Faria Travaço5,fie], valeroíb, e prudente, q
fora Capitão da fua Guarda em Goa , e q na guer-

ra havia fervido com diftinçaõ, como Capitão de

Infantaria, Bartholameu Coelho feu Secretario,

e outro criado. Intentou perfuadillo o Governa-

dor da Ilha, que naõ expuzeíle a fua peífoa a hum
perigo quafi inevitável : porem o Conde lembran-

do-fe de quem era, lhe refpondeo, que havia de

correr o mefmo rifco , e a mefma fortuna
,
que a

náo d'El-Rey feu Senhor, :íNa5 havia na Ilha pe-

la falta de portos , e pela braveza da Coíla mais

embarcaçoens
,
que poucas , e pequenas Alme-

dias , e nao puderao acompanhar ao Conde alguns

paísageiros de deílinçaõ , e a gente da obrigação

da náo, que eftavaS efpalhados pela Ilha, aonde

por ferem as cazas de angelim cubertas de pal-

meiras bravas, fe coftumaõ edificar em diftancia

grande humas das outras com o receyo do fogo,

que he fticil o attacarfe em matéria tao difpofta

,

de forte
,
que a Artilharia fomente fervio de dar

noticia, deque havia combate. Começou efte

pelas oito hora.s da manhaa , em que as duas náos

largarão bandeiras negras femeadas de mortes, e

efpadas
,
prognoílico certo da barbaridade, de

que ufao os Piratas, a que fe feguio huma furiofa

defcarga de Artilharia, e mofquetariajque matou

alguns pretos, que ajudavaõ a laborar as dezeno^

ye
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^ ve peças , com que a náo Portugueza íe oppiínha

às dos inigos , de que logo fete ficarão delmonta-

das pelo eftado , em que o jogar da náo as havia

pofto , mas como por falta de maftos , e de cabos

fe nao podia levar para pelejar em huma , e outra

volta, foy fácil aos Piratas abordarem a náo pe-

la proa , e em lanchas pela popa indefenfavel , e

defcozida , e à viva força a renderão com morte de

oito Portuguezes, e três feridos, e paíTando de

quarenta e cinco entre mortos , e feridos os ne*

gros, que quanto mais fe uniaõ para fe defende-

rem do fogo das granadas , era mayor o eftrago,

que padeciaõ. Os Portuguezes, que morrerão,

muitos foraõ a golpes de efpadas
, poucos de ba*

las. Aqui íeaccendeo huma furiofa, e arriícada

peleja , e nella m.oílrou o Conde todo o valor dos

Menezes ,
porque jà no convez fe combatia co-

mo emCampanha./^Cahiao huns , refiftiaô ou-

tros ;. e dando-lhes rorças o mefmo perigo , caufa-

va admiração , e inveja ver ao Conde, que para

mayor diftinçao eftava vertido de encarnado , e
nove companheiros iguaes no valor , e na coní^

tancia , fullentarao o pezo de mais de quatrocen-

tos inimigos, que vencendo com o numero a va-

lentia dos noííos , os carregarão de íbrte
,
que ca-

hindo o Conde com total perigo de vida, bradou
o Inglez Taylor^ que era hum , como CommiíHi-

no
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rio das prezas , a quem dao o nome de Quartel

Meftre ^ que nau oíFendeílem aos que haviao der-

ribado. ^ '

Com eíla ordem ceílc>u o combate, e com a

decência poífivel foraõ conduzidos à náo Fante-

-^zia , de que era Capita5 Siger J/zp-Z^z, Comman-
dante de ambas , mas com tal refpeito, que fe nao

tiráraõ as armas aosprizioneiros, nem houve am-

ibiçao 5
que fe attreveííè a tomar a eípada ao Con-

.de, que ainda que quebrada na força da peleja,

eraõ de ouro asguarniçoens. O mefmo privile-

gio íe lhe guardou ao Habito de Chriílo , e ao

veftido. Chegou a tanto, ou a laílima, ou a ve-

neração dos Levantados
,
que nao quizeraõ de-

pois receberas duas mil patacas , em que foy cor-

tada a peíToa do Conde^, mandadas pelo Gover-

nador da Ilha. Também as feras fabem ter atten-

çao !

Nao parou aqui, nem a attençaõ dos Pira-

tas , nem a magnanimidade do Conde
j
porque

tratando com elles remir a náo por dinheiro, que

achava fobre a fua palavra na mefma Ilha , e nao

íe ajudando nas condições, lhe pedirão a fua mar-

,ca ,
para lhe entregarem livremente os feus eíFei-

tos ; ao que elle refpondeo, que nao era homem^
que íizeííe eftimaçaõ do que fomente pertencia ao

Teu incereííè, e inílando-lhe novamente osCoíH^-

rios,
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rios, lhes diíle, que à fua vifta havia de lançar

ao mar o que lhe deíTem. Os Heroes no mayor
iíifortunio he que moltrao a grandeza do feu va-i

lor ! Mas para fe ver
,
que na5 era infenfivel , dií^

fe a hum Official Portuguez,que o acompanhava,

que fomente fentia , que taõ excellentes livros,

*

como eraõ os que trazia comfigo de feu pay , e os

íêus, que eraõ muitos manufcritos Aziaticos , e

as memorias mais particulares doEílado da índia

defde o feu defcobrimento, que copiou pela fua

rnão, vieííem a fervir de tacos à Artelharia da--

quelles Bárbaros. Toda a mais perda lhe nao fez

impreílaõ alguma , occupado todo aquelle gene-

rofo coração no fentimento da fazenda
,
que per*

diaõ ospaííageiros j moftrando-fe pródigo da fua,

e cuidadofo da alheya. 4

Paííados três dias forao levados todos os Por-

tuguezes à Enfeada de S. Paulo , aonde acompa-
nharão ao Conde os Officiaes das duas náos , e ca-

da huma o falvou com vinte e huma peças. Tal
he o refpeito, que ainda entre gente taõ deshuma-

na merece hum Vifo-Rey da índia ! Com aliçao

dos muitos, e excellentes livros do Governador,
e do Padre Renoux da Congregação da Miflao

de S. Vicente de Paulo fe divertia o Conde , ob-

fervando comoFilofofo a qualidade da terra, em
que vivia deílerrado fem culpa.

H Co-
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Como tudoeftava conjurado contra a peA
fba do Conde

,
para fe conhecer a grandeza de

hum coraçaS imperturbável a todo o género de

diígraças , fó faltava o elemento do fogo para fa-

zer arrebatado exame da fua conftancia. Naõ fal-

tou
;
porque a 25 de Setembro daquelie anno fa-

tal fe atteou cazualmente nas pobres cabanas, em
que fe recolhiaõ os feus criados , e como eraõ dií^

poftas pela matéria para a fua voracidade, em bre-

ve efpaço reduzio a cinzas algumas reliquias, que

baviaõ efcapado da fua equipagem. Nefte incên-

dio muitas vezes laftimofo , a que a diligencia , e

adividadedosFrancezes, e criados do Conde im-

pedio a communicaçaS às outras cabanas, fe per-

derão muitas efpadas de grandes Generaes, que

o Conde com coriofidade de Soldado tinha com-

prado em Europa 5 e na índia, em que entrava a

do Vifo-Rey D. Vafco da Gama, feu heróico

defcobridor. Nao fentio o Conde a perda defles

nobres inftrumentos, como fe podia julgar, por-

q^ue na fua mão tinha o valerofo fegredo de dar a

outras ou igual, ou mayor eftimaçaõ-

Ainda entre cuidados tao grandes , era taô

aSliva* a diligencia do Conde ,
que defcobrio em-

barcação , em que o Arcebifpo Primaz , e os que

nap quizeraõ vir para a Europa, voltarão para

Goa j mas todos efperimentarao a fua generoíl-

dade,
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dade, porque os mandou veílir, e darlhes manti-

mentos : para o que tomou fobre o feu credito

dezefete mil patacas para fe pagarem a hum mer-

cador Inglez em Lisboa, que S. Mag. prompta-

mente ílitisfez, eftando ainda o Conde na Corte

de Pariz. Só para fi naõ achava remédio , o que

o dava, ou procurava para os outros
;
porque pa-

ra fer mayor a fua infelicidade , o navio
,
que o

Vice-Rey Francifco Jozè de Sampayo expedio

à Ilha de Mafcarenhas
,
para conduzir o Conde

à Europa , nunca lhe foy poffivel o tomalla , co-

mo o mefmo Capitão o confeflava , admirado , e

çonfufo. Foy acafo
,
parecia fatalidade.

Neíle involuntário , mas precizo ócio
, pal-

iou o Conde íete mezes , atè que no porto de S.

Paulo entrou hum navio da Companhia de Fran-

ça chamado Tritão
,
guarnecido de quarenta pe-

ças , e com cento e cincoenta homens de equipa-

gem , de que era CapitãoJoaõ Bautifta de Four-

geray-Garnier
5
que vinha' de Moca no mar Ro-

^o carregado de caíFé. Nefte navio embarcou O'

Conde D. Luiz a 15 de Novembro, e a 4 deJa-
neiro chegou àllha de Santa Elena, que dizem
íer a mais diftante da terra firme de Africa.^^^^Efta

he aquella Ilha, a que fez conhecida no mundo a

elevada fantazia do inftgne Camoens , na defcrip-

çaô das fuás imaginadas delicias , como fe pode

H ii ver



6o Epltome da Vida .,

ver no Canto 9 dos Lufiadas. Hoje a occiípaS

os Inglezes, e como a efcala do feu opulento c6^

mercio , aonde concorrem os géneros mais prc-

ciofos de todo o Mundo, a defende huma excel-

Jente Fortaleza guarnecida com cem Canhoens.

Ao tempo que o Conde defembarcou o falvarao

com grande parte da Artilharia , as milícias o re-

ceberão fobre as armas, e nos dias, em que fe de-

teve lhe deo o Governador contínuos banquetes,

moftrando toda a attençaõ , e civilidade no me-

recido obfequio de taõ iiluílre hoípede: e como
o Capitão naõ podia exceder as ordens do feu

Regimento , naõ lhe foy poíTivel conduzir o Cõ-
de a Lisboa, como elle defejava. A 22 de Março
de 1722 chegou ao porto dei' Orient junto aPort

Louis na Cofta da Bretanha. ^
Soubc-fe em Pariz por hum expreíTb (pelo

qual efcreveo o Conde a D. Luiz da Cunha, com
cartas para toda a fua caza em LisboajC para Dio-

go de Mendoça Corte-Real Secretario de Efta-

do) ter chegado o Tritão àquelle porto , e que

no mefmo navio vinha embarcado o Conde da

Ericeira D. Luiz de Menezes. Voltou logo o

mefmo ExpreíTo com huma carta affinada por

Dòdun, Ferrand , e Mahault, Diredores da C5-
panhia, e todos do Confelho de Eftado , e nella

diziaõ ao Capitão, que por ordem do Duque de
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Grleans, Regente da Monarchia Franceza na

menoridade d'El-Rcy Chriftianiffimo Luiz XV.
fe oífereceíTe ao Conde todo o dinheiro

,
que ha^

via nos cofi es da Companhia , e tudo o mais, que

naquelle porto lhe pertencia , e a mefma ordem
fe remeteo a Leftobec , Diredor do dito porto;

e fabendo-íe em Pariz
,
que o Conde era teu hoP

pede , íe lhe mandarão oito mil livras de ajuda de

cufto, ordenando-lhe, qnaõaceitaíle a quantia de

duzentas patacas ajuftadas a pagar em França

por cada paílageiro Portuguez^que faziao a foma
de íeis mil e quatrocentas patacaSjCque reftituiííe

ao Conde a obrigação
,
que defte pagamento fi-

zera ao Governador da Ilha de Borbon.

Logo fretou hum navio, em que mandou
para Portugal a mayor parte da fua familia, que

feliz , e brevemente chegou a Viana , onde go*

vernava as Armas da Província d'Entre Douro,
e Minho Dom António de Noronha fegundo

Marquez de Angeja , e depois Meftre de Campo
General , e Confelheiro de guerra

,
que fuften-

tando-a generofamente por muitos dias , a fez

conduzir a Lisboa.

Com poucos criados fahio o Conde dePort

Louis a 16 de Abril, fa2endo-fe-lhe codas , e as

mayores honras nas Provincias de Bretanha, de

Anjou , de Touraine , e Orlenaois ,
por onde paf

fou
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fou ate à Corte de Pariz , falvando-o a Artilharia

das Praças , e Cidadellas, c efperando-o em gran-

des diílancias as guardas doscaminhos; conduzin-

do-o, e acompanhando-o dejurifdiçao a juriídi-

çao, e outras diftinçoens raramente praticadas.

Entrando na Corte a 24 do meímo mez , foraô

mais eftimaveis as honras pela diíferença da peísoa

de quem as recebia , como foraÕ com efpecialida-

de d*El-Rey ChriílianiíTimo, do Duque Regente,

e de outros Príncipes da Caza de Rohan , com
quem tinha parentefco pelaCondeça fua mulher,

e de todos em geral
;
porque a grandeza da pef-

foa , e a delicada perfeição, com que fallava a lín-

gua Franceza, o fazia parecer natural, fendo eí-

trangeiro. /"

S. Mag. mandou agradecer por D. Luiz da

Cunha, feu Míníltro naquella Corte a El-Rey
Chriftíaniffimo , e ao Duque Regente todos os

favores, que haviaõ feito à peíToa do Conde; e pa-

ra mayor teílemunho da íiia generofidade , fez

mercê do Habito de Chrifto aoCapitao^que con-

duzira o Conde a França , ao qual armou Caval-

leiro D. Luiz da Cunha, fendo o Conde leu fegú-

do Padrinho. E para o agradecimento Real ter

mais obrigados , a alguns navios da Companhia

Franceza, que entrarão defarvorados em Lisboa,

fe lhes mandou dar tudo o de que neceííicaõ dos-

Ar-
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Armazéns da Coroa, fem intereíTe , e o meíhio ex-

perimentarão outros
^
que aportarão em Goa por

íemelhante motivo. ^

Chegado o Conde a Pariz , naõ aceitou a

horpedao;em ,
que com as demonftraçoês da mais

fincèra urbanidade lhe ofFereceraõ o Príncipe , e^

o Cardeal de RohaU; Irmãos da Condeça da Ri-

beira fua íbgra , e fó os primeiros dias fe hofpedou

cm caza de D. Luiz da Cunha , depois Embaixa-

dor extraordinário de Portugal na Corte de Fran-:

ça, aonde fuftenta com a mayor dignidade o feu

carader, como jà o fez em Londres , em Madrid,

em Olanda , c nos Congreflbs da paz ; atè que o
Conde alugou caza^e tomou coche, deo boa librè,^

e melhor meza. Aqui foy receber ao caminho ao

Cardeal da Cunha, que voltava de Romana quem
defde os feus primeiros annos deveo huma parti-;

cular attençaô ,. e foy taÕ obfervante do brio, que

naõ aceitou o favor, que lhe fazia de o querer tra-

zer comfigo para Portugal
, porque ainda naõ eí^

tavao fatisfeitas todas as Letras, que íbbre o feu.

credito tomara na Ilha de Maícarenhas.

Na mefma Corte teve a occafiao de aífiílir

ao Senhor Infante D. Manoel, que fe recolhia vi-^

ókorioíb da guerra de Alemanha com os Turcos,^

aonde com o feu R eal fangue regou a Campanha,

para que lhe correípondefl^ agradecida compaU
-- masy
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mas
,
que coroaísem as fuás viílorias. Em caza

da Duqueza de Vantadour teve a fortuna de fer-

vir muitas vezes à Sereniffima Senhora Dona Ma-
rianna Viíloria de Borbon y Infanta de Efpanha

,

que de idade de cinco annos eftava deftinada pa-

ra Rainha de França,e à qual beijou depois a mão,
como Princeza do BrafiL Succedeo neíse mef*

mo tempo Sagrarfe Luiz XV. na Cathedral de

Rbeirns, para onde partio o Conde, querendo íer

teftemunha daquella Real, e Ecclefiaftica função,

e da mefma caza
,
que alugara o Conde foy ver a-

quelle magnifico acompanhamento a Duqueza de

Lorena com íèus filhos , e filhas , e para efta Prin-

ceza dar ao Conde o mayor argumento de honra,

e de eílimaçao , o levou para a mefma Tribuna,

que lhe eftava determinada para ver aquella au-

gufta , e antiquiííima ceremonia.

Eftando jà íluisfeitas as Letras, deixou o Con-
de a Corte de Pariz em 15 de Março de 1722, ve-

yó a Bayona , aonde fe deteve onze dias , em que

recebeo particulares honras da Rainha de Efpa-

nha , viuva de Carlos IL que lhe mandou hum
coche da fua peííba, para fe fervir delle, em quan-

to alli fe detiveffe j e defpedindo-fe daquella Ma-
geftade , continuou a fua jornada para a Corte de

Madrid , aonde o hofpedou feu amigo o Miniftro

d€ Portugal António Guedes Pereira, hoje dig-

ni&
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niííimo Secretario deEftado, e que poucos an-

nos depois
5
pela fumma eílimaçaõ, que mereceo

naquella Corte , fendo já Plenipotenciário com a

mais rara politicajque virat) às Cortes da Europa,

concluhio os recíprocos cazamentos dos Prínci-

pes do Brafil , e das Afturias. Nao fe dilatou mui-

to neíla Corte , a cujos Reys deo cartas de fua fi-

lha a SerenilFima Senhora Infanta de Efpanha.

Cheo-ou finalmente o Conde D. Luiz a Lis-

boaa25 deJunho de 1725 , tendo fahido de Goa
havia dousannos, quatro mezes , e vinte e oito

dias, tendo-o hido efperar a Aldeya Galega os

Condes (eus Pay s, a Condeça fua mulher com três

filhos feus , e grande numero de parentes , e mui-

to ma yor de amigos.

Neíla Corte viveo o Conde alguns annos,

íèm mais occupaçaojque a de feu eíludo, em que

achava todo o divertimento , e toda a recreação,

e refpondendo com a própria experiência a varias

confultas doConfelho Ultramarino; mas como o
Conde havia de experimentar em tudo a perigoía

fortuna dos homens da fua esfera , e ninguém he

mais infeliz, que o que naõ tem inimigos; por-

„ que he argumento moralmente infallivel de fua

P' inutilidade, fe levantou contra elle huma tempeP
tade politica mayor , do que as paíTadas

;
para lhe

diminuir a opinião dos feus acertos juftamen te ad-

I qui*
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quirida, fe valeo a malícia de alguns meyos
,
que

naõ tinhao mais fundamento
,
que a imaginação

inimip"a da fua felicidade.

Semelhante cafo Jà vio Roma originado do

ódio de Cefar contra a peíToa de Cornclio Dola-

bela 5 vendo-fe accuíado judicialmente de crimes

falfos hum homem taõ grande, q havia fido Con-

ful
;
que era o mayor Magiftrado daquella P^epu-

blica , e tinha honrado a Pátria com tantas viòlo-

rias ,
que lhe decretou como agradecida a mageí

tade do triunfo. FugioCezar , convencida em
juizo a fua injuíliça ; mas a Real providencia de

S.Mag. fufpendeo a refoluçaõ dos embargos, que

à fentença da Relação fez a verdade do Conde:

o que ainda fe vio melhor
,
quando o mefmo Se-

nhor fegunda vez o ilomeou para Vifo-Rey da

índia.

No anno de 1755 ^^^^^ defconfiança deo

occafiaõ às duas Coroas de Portugal , e Caftella,

a que aberto o Templo de Jano, fenaõ viísem fe-

nao marchar Tropas, e aliftar Soldados, Pare-

ceo ao Conde, que o feu filencio nao feria julga-

do pormodeília, fenao por frouxidão: pedio a

El*Rey,quc o occupafle no feu ferviço, e ao meP
mo tempo teve noticia, cjueoConde da Atalaya,

Governador das Armas da Província do Alem-

Tejo, naõ fó o propuzera para Meftre de Campo
Ge-
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General , mas que o pedira, como fatisfliçaõ dos

feiís ferviços, que em todo o fentido eraõ grandes.

Os Reys também fe obriga 5 das attenções, e tan-

to agradou a S. Mag. efta do Conde D. Luiz, que

logo no Março de 1756 foy ao Paço beijarihe a

mão, onde ouvio da íua Real boca públicos elo-

gios do feu zelo , da íua adividade, do feu valor,

preciofo balfamo, com que os Reys íabem curar

as feridas politicas dos feus Vafsallos. No mefmo
Palácio foy eleito Sócio da Academia Real da

Hiíloria Portugueza, porque fe devia hum Cava-

Ihero tao douto a hum Congrefso tao erudito.

Em 17 de Abril de 1740 nomeou S. Mag. aoCon-f

de da Ericeira para governar fegunda vez oEfta-

do da índia , e entre outras lhe fez a mercê de lhe

dar o Titulo de Marquez do Louriçaí, que para

fer mais eftimavel, naõ teve o merecimento de

íèr pedido. Com tanta brevidade fe apreftou o
Marquez para a jornada , em que concorria mais

a obrigação de General do foccorro, que a 7 de

Mayo de 1740 fe fez a vela. Tendo em tao bre-

ves dias confeguido com incrivel trabalho, que íe

concluifsem com o mayor luzimento os cazamen-

tos de feu filho, e filha
,
que havia ;]lguns annos,

que eftava5 ajudados, recebendo-fea 2deMayo.
como depois fe dirá ; naõ tendo mais que cinco

dias o gofto de taõ amável companhia ; e acreC-

lii cen*
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centando-íe a eftas faudades o cuidado de deixar

ao Conde feuPay doente. Compunha-fe a Arma-
da de féis náos, em cuja Capitania N. S. da Efpe-

rança embarcou o Marquez Vifo-R ey , e Gene-

ral, e de que era Con-iniandante o Coronel do

mar Luiz de Abreu Prego. N. S. do Carmo, que

fervia de Almiranta, que governava D. Francifco

Xavier Mafcarenhas, Sargento Mor de Batalha,

Commandante de quatro Batalhoens de Tropas

Veteranas
,
qne paíTavaõ a lèrvir no meímo Efta-

do : era filho fecundo de D. Fernando Mafcare-

nhãs, Marquez de Fronteira , Conde da Torre,

do Confelho de Eftado, Vedor da Fazenda , Pre-

sidente do Dezernbargo do Paço , Mordomo
Mor da Rainha , Cenfor da Academia Real, e

hum dos grandes homiCns em Armas , e erudição,

que teve erte Reyno. N. S. das Mercês, com-
mandada pelo Coronel Luiz Pierre Pons, com o
exercício de Tenente Coronel daquellas Tropas.

OBomJefu de Vil!a-Nova, commandado pelo

Sargento Mòr com Patente de Tenente Coro-

nel
, Jozè Caetano de Mattos. ^N. S. da Concei-

ção
,
que commandava o Capitão de mar, e guer-

ra António Carlos Pereira de Soufa. N.S. da Na-

zaré j de que era Capitão Bernardo António Re-
bello da Fonfeca

,
que jà íervira no Eftado.

Neftas féis náos embarcarão dous mil Sol-

da-
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dados Infantes, que fe tirarão dos Regimentos

do Algarve , Peniche^ Cafcaes , e Setiival , e dos

da Corte , aííèntando voluntariamente mais de

trezentos, que íe aggregáraÕ aos Corpos, que fe

tinhaõ nomeados
j
porque animava muito as es-

peranças de todos aqualidade defte foccorro, que

em tudo era grande. Levava a Armada muitas

armas, muitos petrechos, e muniçoens de guer-

ra , e dezefeis peças de Artilharia da nova inven-

ção, que cadahuma faz vinte tiros, e todas tre-

zentos e vinte no breviffimo efpaço de hum mi-

nuto, e delias haviao de ufar os Batalhoens na

Campanha , fervidas por Artilheiros
,
que exerci-

tara o Sargento Mòr da Artilharia Federico Ja-

cob Weinholtz, que era o feuDiredor, e hindo

taõ bem preparada na conhecida fortuna do Mar-

quez Vifo-Rey, levava grande pai te das vidlorias

em huma confideravel foma de dinheiro em moe*

da , e barras de ouro , e pi^ta. Defpedio S.Mag.

ao Marquez com demonftraçoens taõ grandes de

amor, e de afKibilidade, que ja pareciaS as ulti-

mas, que havia de receber da ília Real grandeza
,

e naõ ílitisfeito ainda, fe embarcou em hum Hya-
â:e com o Príncipe noílb Senhor , e com os Se-

nhores Infantes D. Pedro, e D. António, fahin-

do atè Cafcaes para verem as náos
,
que começa-

rão a navegar com vento favorável : o mefmo fez
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o Senhor Infante D. Francifco , vendo-íe o mar
confuzamente cuberto de embarcaçoens, hunias

que levava a coriofidade , outras a attençaõ. A
Rainha , e a Princeza fora5 ao Convento daBoa-

Viagem a defejalla a Efquadra o Confclho Ul-

tramarino , com exemplo ainda naõ vifto fe foy

deípedir do Marquez Vifo-Rey à Caza da índia.

Começou a Efquadra a navegar profpera-

mente; mas logo obíèrvou o Marquez nos primei-

ros dias vários defeitos em algumas das náos. Erao

os ventos taõ brandos, e tao efcaços, que a dez

dias de viagem fe aviftou a ponta do Sul da Ilha

da Madeira. Em as náos Conceição , Nazaré , e

Bom Jefus de Villa-Nova entrarão doenças, e de

forte fe forao dilatando, que em pouco tempo

houve grande mortandade, íem que baftafse para

as evitar as vizitas, os remédios, as prevençoens

do Fyfico Mor Luizjozè de Chaves, e Cirurgião

Mor, que hiaS na Capitania. A*lem das doenças,

governavaõ-fe taõ mal eftas três náos ,
que fem-

pre hiaõ fotaventeadas duas legoas.

Trazia cuidadofo ao Marquez o verfe obri-

gado a feparar algumas das nãos da fua conferva;

porque a náo Mercês, fenao tinha doentes , era

igual no máo governo h outras. Affim foy nave-

gando, atè que em 15 de Junho determinou lar-

gar a Conceição ,
que era a mais ronceira , e na-

vegaa-
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vegando com as cinco , tendo-fe adiantado muy
pouco, aíTentoLi que jà eftava fora daquella ntion-

çaõ, que enfinára alonga experiência de tantos

annos, e que era impoffivel a conferva.

Teve fundamento efta prudentilTima reíb-

luçaõj porque jà no primeiro de Julho havia pro-

teftado o Piloto Mor ao Marquez contra a con-

ferva das náos
;
porque fuppoftó eftar taõ adianta-

da a monçaO, naõ podia chegar com ellas à índia.

Sufpendeo o generofo , e compaíTivo coração do

Marquez eíla refoluçaõ ate 14 do ditomez, em
que mandando chamar a bordo da Capitania os Pi-

lotos de toda a Efquadra , lhes fez ler a reprezen-

taçao do Piloto Mòr ; e todos uniformemente

concluirão
,
que o Vifo-Rey deixaíle as náos me*

nos veleiras, porque era ferviço de S. Mag. e mais

conveniente ao intereíTe prefente doEftado , che-

garem a índia algumas , do que nenhuma.>^

Separou-fe o Vilo-Rey com a Almiranta , e

deo as outras náos hum apertado Regimento , de
que fem necelfidade extrema naõ arribafsem , e

que forcejaíTem a vela, quanto pudeílèm contra a

monção. Naô dà lugar para aobfervancia das

ordens a inconftancia do mar. Dobrarão as duas
náos o Cabo da Boa efperança em 8 de Setem-
bro, íempre em conferva, mas a força das cor-

rentes , e dos ventos contrários obrip^araõ a re-

paiiar
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paííàr o mefmo Cabo com tanta violência
, q aos

19 do meílTio mez fe na5 podia fegurar , fe profe-

guiriao a viagem, fà a efte tempo havia algumas

doenças na Capitania,de q fenaÕ livrou apeííba do

Viíb-Rey, mas de forte, que fó alli lhe morreo

hum Soldado : na Almiranta havia fetenta e dous,

e eraõ mortos quatro, e corinuava em fazer a meP
ma agoa, comquefihira de Lisboa.ainda que fem

augmento , nem diminuição. Quando fe efpera-

va, que ceífafsem a enfermidades, fe attearaÕ com
tanta fúria

,
que na Capitania haviao trezentos e

cinco enfermos , e na Almiranta quatrocentos de

huma doença; a que fe dava o nome deScorbu-

to, que tinha reduzido as náos a tao perigofo efta-

do, que na5 fó naô havia quem tratafse dos enfer-

mos, mas apenas havia quem mareaffe o pano.

Confiderado o dano, que poderia caufar eí^

ta Epidemia, foy obrigado o Vifo-Rey a ceder

aos inimigos, que nem com a induftria, nem com
o valor podia5 fer vencidos , e para dar remédio

a hum perigo, que de neceííidade o poderia per-

der, a 5 de Outubro deo fundo na Bahia de San-

to Agoílinho na Ilha de Saõ Lourenço. Briofa-

mente naõ quiz deixar a náo , mas logo mandou

pôr em terra fetecentos enfermoS; que com o cui-

dado , com as medicinas , e com a faudavel dif-

feçewça dos ares, brevemente recuperarão côas

forças
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forças a faiide perdida. Entrou-íè no concerto das

náos, reparando-fe na Capitania aruina dosmaí^

tos, a que fe haviaõ quebrado os váos , e os co«

vertoens, enaAImiranta, tomando-fe-lheaagoa,

que trazia aberta de Lisboa. jT

Nefta demora , que a efpeculaçao do Viíb-

Rey foube fazer útil , eílabalecido o commercio

com muitos Potentados daquella Ilha, na coníi-

deraçao de Ter importantiííima para a noíía nave-

gação , feita delia huma exaCla dilcripçaõ , leva-

dos muitos animaes exquifitos , e raros para a ín-

dia, e algumas plantas defconhecidas para as man-

dar por novidade para Europa , tendo acabado a

zeloía aólividade do feu cípirito em vinte e oito

dias, o que em outros homês neceíTitava de mui-

tos mezes , e metidos a bordo
, gados, madeiras,

e refrefcos, em ii de Novembro deo novamen-

te à vela com a refoluçaõ de vencer todas as diffi-

culdades
,
que lhe impediílem lançar ferro em

Goa. Nao eftá fojeita nem àjurifdiçaô, nem à

vontade humana a inconílancia do tempo
j
por-

que depois de feílenta dias de duvidofa viagem,

adoecendo novamente a equipagem , e fazendo-

fe mais perigofas as doenças pela falta de manti-

mentos , c deagoa, foy precizo arribar a Mo-
çambique em 4 de Fevereiro de 1741 , aonde a

falta de viveres, que havia dous annos fe pade-

K cia
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cia náqiielh Ilha , deo occafiaô a que fe viíle a

grandeza do coração do Marquez
;
porque con-

tinuou a fijftcntar a feflenta e féis pefloas , a que

defde Lisboa dava meza com Sienerofa profufau.

A 1 1 defte mez chegou a efte porto a náo Con-
ceição

,
que arribada à Bahia , (e reparou do da-

no, que padecera , e partindo a 19 de Outubro

chegou nefse dia com tanta felicidade, que fó tra-

zia quarenta e dous doentes, mas íem cuidado , a

fó lhe havia falIecidoFranciícoCamelIo, Capitão

de Granadeiros ; e antes de chegar k índia o Co-

ronel Luiz de Abreu Prego, Official de grande

diftinçaÕ, eferviçoí?.

Chegada a monçàÕ levou ferro o Marquea
Viíb-Rey de Moçambique a 19 de Março, e em
vinte e cinco diivs , depoiíi de hum anno ^ e féis

dias da mais trabalhoía viagem, de que delííe o
defcobrimento da índia fazem memoria os (eus

Annaes , deo fundo fó com a ftia náo na barra de

Murmuguo em 1 5 de Mayo de 1 741 . Foy con-

duzido ao Palácio de Pangèm, porque a vizinhan-

ça dos Bonliilòs nao permitio
,
que foííe para D

Còllegio dos Reys Magos , aonde depois ^e hoP
peda.1o por alguníí dias naqueíle Palácio , no dito

GoUegio dos key^ Magos em 18 de Mayo Ih^

deo pófle do Efta^lo íeu amigo General, e amigo

D Conde de Saiiáomi! , ao <]tíal o novo VifoRey,

com
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com reciprocas faudades expedio para o Reyno
cm anáo Vicloria a 6 de Janeiro de 1742, e em
12 de Fevereiro ícguinte defpachou outra náo^ a

Efperança , de que era Capitaij de mar, e guer-

ra Hilário Gomes Moreira, Cavallciro da Ordem
de Chrifto , bem conhecido na índia pelo íèu

brio, e valor , irmão do Doutor Thomè Gomes
Atoreira, Cavalleiro da Ordem de Chrifto, Fi-

dalgo da Gaza de S. Mag. que depois de occupar

os lugares devidos às fuás grandes letras ^ foy Se-

cretario de Eftado , e Governador da índia, e ho-

je he digniffimo Confelheiro do Ultramar.

Tomada a poíTe do Governo da índia , c

feita a fua entrada publica no primeiro deJunho,
em que a Cidade de Goa moftrou huma geral a*-

legria fe acrelcentou mais o alvoroço commum
com a vinda das náos Carmo , e Conceição na

manhãa do mefino dia , e logo de tarde furgio ao
rio de Goa a náo Bom Jefus de Villa-Nova

, que

por muito ronceira tinha arribado ao Rio de Ja-
neiro. A náo Mercês havia chegado à índia no
ttiez de Março pela diligencia do Coronel Pierrè

Pons , depois de ter hum encontro feliz com as

Palias do Angriâ , e fe refez em Mahe porto da

Companhia de França, quarenta legoas ao Sul

-de Goa- 7

Mandou o Marquez Viíb-Rey paflar moP
Kii tra
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tra à gente de guerra , e de dous mil homens, que

levara de Lisboa, achou novecentos e doze, ten-

do confumido os mais doenças, e defgraças. A
efle pequeno Corpo de Tropas, unio quatro c5*

panhias de Marinheiros , e duas que formou de

cavallo , e quaíí fetecentos Sipàes, que correí^

pondem na Azia aos Suizzos na Europa. Deíle

Exercito
,
que merecia eíle nome pela qualidade,

naô pelo numero , fez General ao Provedor Mor
dos Contos da Fazenda Manoel Soares Velho,

Cavalleiro da Ordem de Chrifio, que jà o era da

Província de Bardez
5
que fe intentava reftaurar,

aíTim pela pratica do Paiz, como pelo valor, que

juftamente lhe havia dado o nome de grande Sol-

evado tanto na Europa , em que foy deftemido

Tenente de Infantaria do Repjimento de Moura
no Alem-Tejo , como na Azia , aonde fobindo

por todos os polioí?, chegou ao de General, efcal-

lou, e rendeo em peí](:>a féis Fortalezas no Eíla-

do da índia , e pelejou repetidas vezes com os ini-

migos peito a peito./ Deo-lhe o Vifo-Rey por

General de Batalha a D. Francifco Xavier Maf
•carenhiis

,
que paííbu àquelle Eftado a continuar

o valor do feu appeliido , o que certamente faria,

íe debilitado com frequentes jejuns , e afperas pe-

nitencias , naõ melhoraíTe, hindo a receber na Pá-

tria o ptemio das faas virtudes em ii de Setem-

bro
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bro de 1741 como fe pode ver no difcretiífimo

Elogio
;
que dedicou à fua memoria Francisco

JozE Freire. Ç)uiz o Marquez Vifo-Rey, co-

mo prudente dar alguns dias de defcanço às Tro-

pas, de que ainda algumas fe achavaõ mal con-

valecidas de taõ importuna navegação ; e por-

que o tempo eílava chuvoíb , os na5 quiz expor

a novo incomodo. Deftinou o Marquez para dar

principio às fuás militares emprezas o fauftiífimo

dia de Santo António i} de Junho de 1741 ;
que

como patricio , e antigo Defenfor de Portugal,

podia empenhar a fua interceíTaõ a favor das nof-

ías Armas. Na madrugada defte dia pafsáraõ os

Sipàes à Ilha de Corjuem , aonde defembarcárao

fem oppofiçaõ. Paílou depois a Infantaria Por-

tugueza , mas com o infortúnio , de que atracan-

do-fe no paííb eftreito de Carepa para Corjuem

duas embarcaçoens, fe virarão ambas, e pela ig-

norância , ou mà ordem, com que le procurarão

falvar, de duas companhias de Granadeiros, nau-

fragarão lem remédio cino»oenta e íeis Soldados.

Delembarcado o General com todo o Exercito,

marchou logo a attacar a Fortaleza de Corjuem,

que prezidiavaõ os inimigos. Taõ valerofamen-

te fe executou efta ordem ,
que a levámos por aí^

falto : porém os inimigos, ou cobardes, ou teme-

roíbs da nofsa ira, fem fazerem refiftencia, fe fal-

va-
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varão por hiima porta falia , que ja tinhao preve^-

riida , e paírando*fe à outra banda do rio , naõ ío

largarão aos vencedores a Fortaleza, mas toda a

Ilha. Guarnecida a Fortaleza, immediatamenre

marchou o General para a Província de Bardez

,

e paííados com defprezo os muros de Tívin , e as

outras fortificaçoens
,
que alli havia, chegou ao

Forte de Caloale, á que defendiao quatro Baluar^

tes bons , e dezefeis Catihoês , e o achou circun-

vallado de huma trincheira formada de faxina,

guarnecida com muita Artilharia, e grande nu-

mero de gente efcolhida, difpofta, e refoluta a

morrer na defenfa. Eftava o Forte fobre hum rio,

que o fazia digno de mayor refpeito/enaõ foííem

os Portuguezes, os que o haviao de efcallar, por*

que o mefmo rio lhes facilitava os foccorros
, que

lhes podiaÔ introduzir os Bonfulòs.. Valeroía-

mente nao fizeraó cazo deíla circunftancia os

noííbs Generaes , e dividindo os Soldados em
dous corpos marcharão aoattaque. Chegado a

tiro de Canhaõ , deo o Forte a primeira deícarga

d'as fuás caitocas, que fao humas efpingardâs mais

compridas do que as noíTas , com varetas de fer*

ro para meterem a bala por força , e fe lhes dà fo*

go naõ com pederneira , mas com murra5 , em
que naÔ houve dano da nofsa parte ; refpondeo^

fe-llie com outra de Artelharia de WinhoJtZ; que

dei-



Do Marcjuez do Lourical. 79

deixou admirados aos inimigos de verem tanto

fogo fem intervallo j e foy de tanto eíFeito efta

defcarga, que impedio aos inimigos a fegunda , e

vendo que com a fua inceflante continuação lhes

defcompuzera a trincheira, fubitamente a larga-

rão, precipitando-íe ao rio, para íldvarem as vi-

das, cuja perda lhes ameaçava a violência de tan-

to foo;o. Acõmetteraõ os noífos Granadeiros o

attaque do Forte com taÕ refoluto valor
,
que o

levarão do primeiro aíííilto. Entrarão immedia*

tamente com elies os mais Soldados deftinados

para eíla acção , e a todos os que acharão den-

tro pafsárao à efpada , fem que perdoaíTem ao feu

Commandante Nilbà
,
parente dos feus Sobera»

nos, e eftimado entre elíes pelo feu valor. Na5
faltava quem lhe quizeíle dar a vida para intercjp-

íts futuros, mas lembrando-fe alguns da injfblen-

te barbaride
,
que uíara com os noílbs em Aldo-

na, o atraveíiaraõ com humabayoneta pelos pei^

tos, e o deixarão morto. ^
Defanimados os inimigos com a morte do

feu Cabo , deixarão o Forte, e fogitivos procura-

rão confervar as vidas por huma porta
,
que a lua

prevenção lhes havia aberto fobre o rio. Segui-

raõ*nos os noííbs Granadeiros atè dentro da agoa,

tnas por na5 excederem a ordem do General, que

feo prohibio
,
por íe acharem formados da outra

par-
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parte quatrocentos e feíTènta cavallos inimigos,

que lhes feguravaô a retirada, lhes fizeraõ vários

tiros, de que alguns cahiraõ mortos , e outros

vierao já morrer fobre a prava. Senão quinhen-

tos os mortos no Forte, e na paíTagcm do rio.

Naô morreo Portuguez algum , foraõ feridos

quatro , e entre elles Manoel Pereira de Sampayo,

Capitão dos Granadeiros do Terço de Goa, Of-

ficial de grande valor. Dos Sipaes morrerão leis,

e dous dos feus Cabos Hibal ternos.

Efta vidoria intimidou de forte aos inimigos,

que lhes poupou muito Tangue, e a nos mayor ho-

ra
j
porque mandando o General ao Tenente Co-

ronel D. Luiz Pierre Pons com íeis companhias

para attacar o Forte de Chaporà
, jà o achou deí^

amparado dos inimigos
j
porque vendo ta5 vale-

roHimente rendido o deCaloale , e entendendo,

que era impoífivel refiftir ao noílo fogo , nao fó

evacuarão Chaporà , mas ainda os cinco Fortes,

que confervavaõ na Provincia.

Efta vidoria , íendo de glorioías confequen-

cias para o Eftado, por fe ver reduziní;? à fua obe-

diência toda aqueila Provincia, ainda o coroou

de mayor admiração entre as Naçoens vizinhas,

que fempre obfervaõ com íentimento as acçoens

da nação dominante
f
porque foy tal o terror, que

lê introduzio nos inimigos, que totalmente deA

con-
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confiados de melhorarem de fortuna , íe reíblve*

raõ a pedirem a paz ao Marquez vencedor. Ain-

da que fe conhecia a utilidade de le dezalbmbrar

o Eftado de hum inimigo , com tu.do o Viíb-Rey

como politico quiz tirar mayor fruto da fua ap-

parente repugnância. Como os Bonfulòs enten*

deraõ
,
que fe naõ ouvia bem a fua propofiçaô de

paz,man-darau pedir foccorro a Balagi-Bagi-Rau,

Generaliííímo das Tropas do Maratà , dando-lhe

conta da grande perda, mayor ainda no íeu me-

do
,
que havia padecido , vendo-íe defapollados

do que lhes dera o direito da guerra : reprezenta-

rao-lhe o invencível esforço , com que os Portu-

guezes lhe haviaõ ganhado as fuás Fortalezas , o
como lhes desfízeraõ a trincheira , inexpugnável

no íeu juizo j ^ mais que tudo o borroroíb fogo^

com que deráõ principio aos attaques ; e que nao
fó pelo temporal , mas ainda pelo credito da Re-
ligião fê dèviaô empregar as Armas do íeu Sobe-

rano a feu favor : porém aquelle Bárbaro occupa-
do com as fuás idéas nao fez cafo do que lhe pro-

puzerao. ]//'

Vendo-íe os inimigos mal ouvidos pelo Vi^
Ib-Rey do Eftado , e peyor recebidos pelo Gene-
raliíTimo do Marath, entendendo que o Marquez
queria continuar a guerra, e caftigar commatspe-
zada mao o atrevimento paíTado , em quanto du*

L rava



8:? Epitome da Vida

ravâ o Inverno ,que dando iugarà operação mili-

tar , que referimos , e myílcrioílmiente ao que pa-

rece 5 continuou mais rigorofo em chuvas, e tem-

peílades , tomarão por medianeiro da paz , que

tanto lhes ftizia defejar o feu terror , ao mefmo
General

,
que havia fido o iníirumento do feu eí^

trago. Eliequenao menos íe intereííava na glo-

ria do EftadOj que nado Vifo-Rey, Ihesdiíle,

que nao podia intervir neíla negociação
,
porque

o intento do Vifo-Rey, prezumia elle, tinha ou-

tros fins muito diírerentes ; mas que lhe parecia ,

que mandaflem Embaixador ao Vifo-Rey a pro-

pôr-lhe formalmente a fua pcrtenfaõ , e que enta5

concorreria para o íeu bom fucceílb
,
pedindo ao

yifo-Rey, ufaífe çomellesaquella moderação,

que fe devia eíperar de hum vencedor,

Veyo o Embaixador; ouyio o Vifo-Rey as

propoílas , e confultando-as com os ConíelheiroSi

de Eftado 5 nomeou para conferente do mefmo
Miniílro ao General Manoel Soares Velho , que

nas conferencias , que tiveraô ^ pedio ao Bonfulò

o refarcimento das perdas, e danos, quecaufoii

aos moradores da Provincia , e o que tiveraõ os

yaífallos nas embarcaçoens, que íe lhes tomarão,

toda a ariilharia roubada à mefma Provincia ; to-

dos es finos, que levou das Igrejas: o dinheiro,

e

ti;feutos que cobrou dos feus moradores : que ha-

via
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via de ficar tributário aoEftaclo,e fatisfazer a im-

portância de tudo o que deixou de pagar defde o

tempo de feu Avô , de forte, que fuppoftas eftas

condiçoens 5 ficava impoffibilitadopara afatisfa-

çaõ. Com eíla repoíla voltou o Embaixador , e

fendo o medo o que muitas vezes tudo embara.

ça 5 e fuípende , em outras tudo facilita , abaten-

do agora a foberba , a que o tinhaõ elevado as fe-

licidades pafladas , ordenou
,
que voltaíle o feu

Miniílro a Goa com inftrucçoens mais amplas , e

em virtude delias íe fez em 1 1 de Outubro de$

1741 o Tratado de paz , e amizade entre o Eíla-

do 5 e os dous Principes Bonfulòs , e le tomou por

fundamento delle o Tratado
,
que fe concluhio

entre o Vifo-R ey D. Rodrigo da Cofta , eTon-
dú Saunto Bonfulò feu Avô na forma íèguinte.

Lii TRA-
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TRATADO DE PAZ, E ^MIS^DE,
(jue o Illujlrifflmo , e Exccllcntjjfimo Senhor D.
Luiz de Menezes , Conde da Ericeira , Mar-
(jucz do L ouriça/^ do Confel/w de EJlado de Sua
Magejlade ^Jegunda vez Vifo-Rey , e Capitai

General da índia , concede , eje obriga a man-

ter aos grandiofos Zac R.ama Saunto Bonfulo,

e Rama Chandra Saunto Bonfulo , Sardcíays

de Pragana , Cudelala , e mais Provindas , ^c.

HAvendo o Illuflriííimo , e Excellentiffimo

Senhor D. Luiz de Menezes- , Conde da

Ericeira; Marquez do Louriçal , Viíb-Rey, e Ca».

pitai General da índia , atendido às repetidas inf-

tancias, e promeilàs de verdadeiro arrependimen-

to, que lhe mandarão fazer Zac Rama Saunto

Bonfulo 5 e Rama Chandra Saunto Bonjulo , Sar-

dejays de Pragana, Cudelala e fuás dependências,

íè fervio de efqueceríe das repetidas infracçoens ,

que elles íízeraõ a outros Tratados , admitindo

agora aos ditos grandiolbs Sardejays a amizade

do Eílado , e concedendo-lhes a protecção, e abri-

go, que nelle acharão íèmpre íeus antepaíTados ; e

por quanto reconhecem agora , que eftes laô os

íeus verdadeiros interefles , lhes cõcede a paz com
as condiçoens íeguintes , as quaes debaixo do ju-

ramento prometem guardar , c executar inviolá-

vel-
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velmcnte , íêrvindo de baíe, e fundamento ao pre*

fente Tratado , o que a 7 de Abril de 17 12 cele-

brou o Senhor Vifo-Rey D. Rodrigo da Cofta

,

para cujo etfeito fe traslada aqui fielmente.

Copia do Tratildo celebrado aj de Abril de 1 7 1

2

entre o Senhor Vifo-Rey D. Rodrigo da Cojía^

e o Grandiojo Tondu Saunto Bonfuloj Sar-

deíliyde Cudelala.

I. 1^^^ Excellentiílimo Senhor Viíb-Rey

\^ promete admitir à amizade do EiP

tado a Babu Dejay das terras de Cudelala
5 per-

mitindo-lhe ^paz, que pede, arrependido do er-

ro
3
que cÕmetteo em tomar armas contra o meP

mo Eílado , a cujo abrigo eftiveraõ íèmpre todos

os feus antepaílados , como creaturas fuás , e íe

obriga a cumprir todas as condiçoens abaixo dq^t

claradas ,
para o que obriga todas as fuás varges,

que eftao debaixo da nofla artilharia das Fortale-

zas de Corjiivem , Fanelem , e Naria.

I II. Que o mefmo Bonfulo na5 bolirà coiín^

as terras de Fonda.

III. Que deixara poíííiir aos Defays , vaflà-

los do Eftado, o que lhes pertencer , e poífuem ,

por íêr jufto , que o Eftado os patrocine , e defen-

da , naõ confentindo que lhes ufurpem, o que lhes

toca.
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toca, e poíTiihiaõ jà no tempo , em que eraõ do-

minados pelo Gram Mogor , e pelo Sevagy.

IV. Que aos mercadores das terras do Ef-

tado, que paííàrem pelas que obedecem ao Bahn
Defay , fe nau fará hoftilidade alguma, nem felhe

levará mais direito , nem penfaõ
,
que aquelle^que^

íempre foy eílilo pagarfe , e o mefmo fe uíarà

com as embarcaçoens mercantis
, que forem aos

feus portos , nos quaes fe lhe fiuá toda a boa paP-

íagem. /^
V. Que com os Arahios

,
por íerem inimi-

gos do Eftado , nao terá Bahn Defay nenhum ;/e-

nero do comercio , nem os confentirà nos feus

portos y e no cafo
, que coníinta nclles alguma em-

barcação dos Arábios , ou alguma ^em que elles

venhao , poderàu as embarcaçoens Portuguezas^

tirallas, ou queimallas, fem por iflb ficar quebran-^

tada efta paz , e affim o promette.

VI. Que os Portuguezes ,
que pafflirem pe-

las fuás terras íem licença do Excellentiílimo Se-

nhor Vifo-Rey , os mandará logo impedir, para

que nao paílèm por ellas , e o reprefentarà avi-

íamdo ao General das terras de Bardez^ para que

mandando-fe íeguro , o Excel. Senhor Vifo-Rey

os mande logo entregarão dito General.

Vn. Que a gente àe Babu Defay nao tor-

nará á fazer furto , ou roubo algum aos vaflallos

do
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do Eftado ; e fazendo o contrario , fatisfará pelo

mayor preço tudo, o que os prejudicados declara-

rem por feus juramentos 5 e havendo mortos , ou

feridos nas taes occafioens, entregara os executo-

res dos taes malefícios
,
para nas terras do Eftado

fe lhes dar o merecido caftigo.

VIII. Que mandara logo reftituir todos os

Cafres de ambos os fexos, e mais cativos das nof-

fas terras, que eftiverem nas dos feus dominios
,

nem confenrirà, que paíTem por ellas , mandando-^

os logo prender, e entregar aos Generaes das ter*^

ras de Bardcz para ferem reftituidos a íèus donos.

IX. Que o mefmo Bahii Dejay naõ perten-

dera ter direito algum nas Ilhas de Corjuvem , e

Vanelem , nem nos feus aniiexos, de que o Eftado

eftàdepoíie, naõ fócom o jufto titulo de ashaver

tomado ,
quando fe fez precifo ao Eftado caftigar

ao Qiieina Saiinto , mas por íerem em parte per-

tenças de Bardezj Província defte Eftádo^aquem

o Rey Mogor tinha feito doação delias.

X. Que mandara lolJ Xerafins para fe ree-

dificar a Igreja de Revára , e cafas do Pároco , ou

para fatisfaçaõ do cufto , que fe fez em reedificar

a dita Igreja.

XI. Que mandara vinte cavallos de feudo

ao Eftado em cada hum anno, e que naõ os ten»

do
,
pagará por cada hum 500 Xerafins em reco^

nheci^
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hhecimento da mercê
,
que o Excellentiííimo Se-

nhor Vifo-Rey Ihefezde oadmittir na protecção

do Eftado , debaixo do qual viverão todos os feus

antepaílados, e proximamente Quema Saiinto.

artigo da aceitaçai.

Aceito os XI. Capítulos das condiçocns aífi-

ma , e me obrigo a guardallos: fiando da protec-

ção do Eftado , que me valera nas occafioens,em

que eu a neceffitar , com a mefma correfponden-

cia , que eu merecer. Dado no primeiro do mez
chamado Ravilavaía da era chamada 6' ///yi//? //-

faiic AzarMijan Alaja
,
que correfponde a/ de

Abril de 17 12.

Lugar do íello. Lugar da fifllo.

Dos fellos de Tondu Bonfulo^ou BahiiDeJay^Sar'

ãefay de Ciidelala.

Novas condiçoens iwpojlas pelo Excelletjjftmo Se-

nhor Marcjiiez Vijo-Rey , aceitas pelos Sarde-

Jays Zac Rama Sattnto Bonfii/o , e Rama Clian-

dra Saunto Bonjulo em 19 do mezZamadilacar

do anno Surfan Jjjanc Arboin Mijan A/aJa^cjue

vem ajer j i de Agojlo deij^i.

Artigo I.

OS grandioíbs Sardejays Zac Rama Saunto

Bonfulo j Rama Chandra Saunto Bonjulo ,

feobrigao a obfervar fielmête húa perfeita uniaõ,

efi-
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e fidelidade ao mageftofo Eílado da I//í//^ , e a

manter a prefente paz, quefe lhes concede^igual-

mente por mar , e por terra j e da meíma forte, a.

que as embarcaçoens delles 5jrí/<^j^5 nao façaS

per fi (6s , nem em companhia de outras de qual-

quer Nação que feja , corfo algum , e com muita

efpecialidade em nenhumas embarcaçoens ,
que

enfarem , ou fahirem nos portos defte Eftado , a-

inda que naõ pertençaõ a vaíTalIos do mefmo Eí^

tado.

II. Que fc obrigaõ a confervar nos Teus De^

Jaydos aos Defays ,
que eftaõ morando nas terras

do mageftoíb Ellado, na forma que fempre feob-

íervou.

IIL i^ue os homens de negocio, e merca-

dores
,
que comercearcm nas terras dos grandio-

fos Síirdejays^ levando , e trazendo as fuás fazen-

das , affim em Parangues , Parós , Almadias , e

quaefquer outras embarcaçoens , como por terra,

naõ experimentarão jà mais nellas a menor vexa-

ção , nem nos portos pertencentes aos ditos Sar-

defays ; e íe cobrarão as junçoens, e outros direi-

tos , como antigamente , fem lhe acrefcentarem

coufa alguma ; e da mefiiia forte as embarcações,

que íe encontrarem no mar com bandeira Portu-

gueza ; e o mefmo fe obíervará por parte do Efta-

do , com as que pertencerem aos Sardefays , e

M aos
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sros mercadores do feudominio.

IV. Que os Sardefays naõ admitirão nun-

ca nas fuás terras 5 e portos aos Arábios, reconhe-

cendo-os por inimigos
,
por o ferem do Eftado y

o qual obfervará o mefmo nefta parte.

i V. \ Os grandiofos Sardefays k obrigaô tam-

bém a entregar todos os Soldados Portuguezes, e

naturaes da índia
,
que houverem dezertado para

as fuás terras no tempo da guerra , e os que daqui

em diante fogirem para ellas , aos quaes da , e pro-

mette feguro o Illuílriffimo, e ExcelIentiíTímo Se-

nhor Marquez do Louriçal , Vifo-Rey, e Capi-

tão General da índia , fem embargo de merece-

rem pena de morte, que por efte Tratado lhes fica

perdoada, em attençao das pefibas dos Sardefays
;

a quem promette também mandar reftituir os en-

cravos Lafcarins , e outros vaífallos dos ditos Sar-

defays, e fóficaõ exceptuados aquelles
,
que fem

conílrangimento alp^um , e muito de fua livre von-

tade quizerem ferChriftãos,exceptuando-íe tam-

bém os Cabos de guerra. /^
VI. Se nas terras dos grandes Sardejhys íe

fizer algum roubo aos vaíHiUos do Eftado , fe obri-

gaoelles a fazer pronta, e reda juftiça, para que

íe reftitua o furto à peílba roubada. Da mefma
forte fe obrigaõ a cafiigar os que commetterem o

^eliíto de n-rorte j ou ferimento, depois de bem
exami-
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examinados os que fizerem os taes delidos; e o
mefmo íe praticara da parte domagcílofo EftadóJ*

VII. Os cafres , cafras , e outros eícravos
,'

fogidos das terras doEftado para as dajurifdicçao

dos Sardefays ^ mandarão elles entregar , com(>

também os que agora eftiverem nas mefmas ter-

ras ; e conftando
,
que íe occultao alguns , os 6\/r-

í/<^jj.5 mandarão bufcalos, e os remeterão efedi-

vamente a íeus fenhores j os quaes daraÔ pelo tra-

balho daconducçaõ quatro rupias por cada cabe-

ça , a quem as trouxer , e o mefmo fe obfervarà

da parte do Eílado com os eícravos, eefcravas;

que fugirem para os feus dominios , na forma ^

que fica dito no Artigo V.
VÍII. Os grandiofos Sardefays íe obrigaô a

reílituir ao mageftoíb Eftado em boa moeda de

ouro , e prata os 50U Xerafins
,
que pagarão os

fnoradores da Província deBardez pelo ajuíle da

Paz , a que fe íeguio a fegunda invaíaõ
, quefize-

rao nella , e que efta quantia fe ha de entregar ao

aífignar-fe o prefente Tratado.

IX. Que da mefma forte promettem , e íe

obrigaõ os ditos Sardefays a pagar mais 15U Xe-

rafins
5 para reparos das ruinas ,

que fizeraõ nas

Igrejas , e Fortes da Província de Bardez.

X. Igualmente íe obrigao os ditos Sardefays

a concorrer conn 25 cavallos , e naô os podendo

MU dar
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dar em efpecie, o faraó em dinheiro
j
pelo preço,

que comprarão outros ao Eftado por via do Ge-
neral Franciíco Pereira da Sylva, em tempo do
Sardejay Tondii Saiinto Bonfiiío , e iílo por hu-

ma vez fomente ao affxgnar defte Tratado.

XI. Também fe obriga5 , e prometem a i ef^

tituir todas as peças da artelharia de bronze , e de

ferro , nove finos , féis lagartos , hum petardo, e

tudo mais defta efpecie
,
que levarão das tresin-

vaíbens feitas na Provincia de Bardez , entregan-

do logo 70 peças que ainda confcrvaõ 5 e pagan-

do pelo feu jufto preço as J5 que faltao, para

prefazer o numero de 105 que nas três ultimas

invafoens de Bardez fenhorearao , e todas com os

feus reparos, e o mais que toca ao prefente artigo,

pelas liílas
,
que le entregarão aos honrados Ke^

gunatii Defay ^ e Faiideluranga Gaveza Rama y
como também os finos

,
que ainda confervao, os

quaes Ía5 oito , que com os nove mencionados fa-

zem o numero de 17 que fao os que levarão da

dita Provincia àt Bardez.

XII. Que os grandiofos SardeJaysY^romctcmj

e fe obrigaõ a contribuir todos os anno^ com 20

cavallosjou 1000. Xerafins ao Eftado , como co-

tem o primeiro artigo do mencionado Tratado de

7 de Abril de 17 12 concluido entre o Senhor

Vifo-Rcy D. Rodrigo da Cofta , e o Sardcfay

Tondu
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Tondií Smuito Boujiilo , fem duvida alguma , e

que terá execução efte primeiro artigo defde o an-

no de 1742 , e por atenção ao Illuftriffimo , e Ex-

cellentiíTimo Senhor Vifo-Rey Conde de Sando-

míl , haver perdoado ^osSardefays Zcic Kama^ e

Kama Chaudra iiU Xerafins^que deviaÕ aoma-
geftofo Eílado, a confirma o adual Vifo-Rel deK
le o Illurtrifinno , e Exxellentiííimo Senhor Mar-
quez do Louriçalnefta parte fómentejporque der-

roga todos os Tratados antigos, e modernos^Por-

tarias, equaefquer outros documentos, que en-

contrarem o Tratado de 7 de Abril de 1712, íb-

bre o que o preíente fe eftabeleceo , e ao qualam-

plêa y e nomeadamente ficaô derrogadas todas as

Portarias, e Tratados, defde 5 de Março de 1759^.

ate o prefcnte.

XIII. Também fe obrigarão a entregar , e
ceder perpetuamaente todas as varges da jurifdic-

çaõ de Maem , que fica debaixo da artelharia do
Forte de Covjiivem , como pertenças da dita For»

taleza , e Ilha ; a qual ficao reconhecendo pertea*

cer ao Eílado , e promettem naô pertender em.

tempo algum ter direito a Corjuvem, Fanelem^

nem as varges de Maem , e Arabo , cedidas pelo

preíente Tratadoj nem também a Aldeã de Firnãy

que o Eftado havia cedido na paz de Bicolnu

X\Y, Da mefma forte fe obrigaô , e ceden^

para
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para fempre ao Eftado as duas varges chamadas

Macazana , e Raziiri
, que forao de Effo Barrau

Audecoc de Pude/orlem^ e o meílno Eftado pagara

à Camera de BiVn/t^z a quantia
,
que havia empreP

tado ao dito Ejb Barrau. /

7

XV. Também os grandiofos Sarde/ays^YO-

metem , e fe obrigao a reftituir todos os Sibaes
,

Manchuas , Para/Jgues , Saúdas , e outras quaef-

quer embarcaçoens ,
que hajao tomado com a fua

carga ; ajuílando-fe com íèus donos por interven-

ção do General de B^n/^z Manoel Soares Velho,

Comprehendendo-fe todas , as que forao tomadas

defde 5 de Março de 1756 atè oprefente ,eavifta

da lifta
,
que entregarem os intereflados ao dito

General. Também fe incluem no prefente artigo

as Barcas, Almadias, e Saudós, pretencentes aos

mercadores de Bardez^ que foraõ tomadas no Rio
de Caluale , e de Siolin.

XVI. E para que de todos os modos fiquem

ceflando todas as diíTençõeSjC ajuftadas por huma
vez as contendas das ultimas três invaíbens,íê obri-

gao elles ditos Sardefays a nao pedir,nem inquie-

tar morador algu da dita Província de Bardez por
caufa das dividas particulares ,

procedidas do cor-

fo, empreftimos , ou promeíías, defde 5 de Março
de 1759, em q pela primeira vez occupàrao a dita

Provincia;e o mefmo fe entendera com as dos mais

vaí^
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vaflalos do mageftofo Eftado j comprehendendo-

fe nas mefmas dividas
^
que fe houverem contrahi-

do dos arrendamentos das varges ácCorjuvem^Pa'

nclem , e Pirna.

XVII. As embarcações de guerra domageí
tolo Eftado , affim como as dos grandiofos Sarde-

Jays , íe daraõ mutuamente ajuda, e favor^humas

a outras 5 epoderáõ com qualquer neceffidade en-

trar aíílm humas, como outras nos Portos do dito

Eftado, enos dos Sarde/ays^^^vd, bufcarem abrigo

em qualquer neceíftdade 5 mas nunca em numero,

que poftao caufar receyo ás Nações da Europa eí^

tabelecidas , nem aos Principes5e R egulos da Coí^

ta da índia , entendendo, que efta fiel uniaõ he cõ-

tra qualquer delias.

XVIII. O Eftado concorrera com pólvora
;

e bala pelo íèu jufto preço, e fempre que entender

he neceíKiria para fua confervaçaõ , e defenfa.

XIX. Também os grandiofos Sardefays pro-

metem , e fe obrigaõ a naõ fl^zer lutas nas bordas

dos rios, nem confentir ,
que outrem as faça, por-'

que íe reputara por infracção do prefente Tratado

qualquer innovaçaõ, que haja nefte Eftado.

XX. Quando aos grandiofos Sardefays for

neceflT rio mandar conduzir pelos rios defte Eftado

alguns géneros para as fuás Fortalezas , os manda-

rão primeiro declarar,e fem falta fe lhes dará liceit^'

ça



9^ Epitome da Vida

ça para o ditotraníporre: declarando-íe primeiro

aos Generaes o numero da gente
,
que os conduz.

XXI. Tendo os Sardcjays guerra com qual-

quer Potencia fua confinante, ainda que amiga do

Értado, poderão recolher-fe ás terras do Eftado os

principaes moradores dos ditos Sardefays^onât fe-

raõ recebidos , e tratados com a mayorattençao,

XXIL As embarcações de guerra do Eftado

darão ajuda , e favor a todas as q pertencerem aos

Sardefays , aífim de guerra , como mercantis
;
po-

rem ifto fera no caio
,
que levem cartazes na forma

do eítilo, e aos dous Barcos do Sarcar ,
por ferem

pertencentes aos grandiofos Sardefays ,
que tam-

bém fe obrigao ambos a tomar cartazes , e poref-

pecial graça hum dos ditos dous barcos do Sarcar

nao pagará direitos dos taes cartazes ; e querendo

mandar conduzir cavallos fera com coníentimento

novo do Eftado , declarado em conceílaõ particu-

lar , aííígnada por quem governar o mageftofo Ef-

tado, parecendo-lhe
,
que naõ ha inconveniente na

dita conceííao 5 mas levando bandeira dos Sarde-

fays , e cartaz do Efíado,fe lhes dará todo o focor-

ro 5 e pelo prcfente artigo prometem os grandiofos

Sardefays^quc nao daraõ cartazes ás embarcações

mercantis dos vaíTallos do mageftofo Eftado,ainda

que elles mefmos occultamente os peçí^ 5; porque

nefte cafo eftes ferao caftigados pelo mefmo Efta-

do,
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do 5 fem que eíla demonftraçao pofla alterar em
nada a boa armonia

,
que em ambas as partes fica

X çontrahida pelo preíènte Tratado
,
que he inalte-

rável. /^
XXIII. Na forma fobredita íe ajufta eíla Paz

perpetua , e permanente , debaixo das condições

aqui declaradas , e faltan Jo-fe a qualquer delias por

huma , ou por outra parte, a ofFendida flirà aviíb á

outra por huma fó vez. p;ra que promptaméte feja

fatisfeita , cumprindo-íe o prefente Tratado em
qualquer dos feus artigos, a quefe faltar

5
porém íe

CO o dito avifo na5 houver prompto cumprimcto

íerá licito á parte oíFendida tomar as medidas
,
que

lhe parecer, e ambas asditas partesratifíca6,edaô

por ratificado o prefente Tratado: annulando qua-

efquer outros antigos , e modernos , excepto o de

7 de Abril de 17 1 2,incorporado neíle na forma dos

artigos, que aqui ficaõ acrefcentados, e aceito pe-

lo mageftoíc) Eftado da índia , e pelos grandiofos

"Zac Rama Saiinto Bonjulo , e Rama Cliandra Sa-

unto Bonjulo , Sardefays de Cudclala. Feito em
Goa aos 11 de Outubro de 174 1.

N Co-
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Çopíã da Katijjcação dejle Tratado , e Pleno

poder para fe a/Jinar.

DOm Luiz de Menezes , CcMicle da Ericeira,

Marquez do Louriçaljdo Confelhodel-Rey

meu Senhor , fegunda vez Vifo-Rey , e Capitão

General da índia, &ic. Por quanto Z^/t^ Rama
S.auiito Bonfíi/o, e Rama Cliandra Saunto Bofijii-

lo y Sardejays de Pragana , e Ciidelala , e outras

terras me reprefentárao, que verdadeiramente c5-

vencidoSj e arrependidos das repetidas infracções,

feitas aos Tratados concluidos com elles , e feus

predeceí^çres , me pediao lhes coneedelse huma
paz permanente , e lhes reftituiíse em virtude del-

ia, c do feu arrependimento a protecção , e abri-

go, que elles, e íeus predecefsores acharão íem-

pre neíle mageftofo Éftado: hey por bem conce-

derlhes a dita paz , na forma das condiçoens do

prefente Tratado, que Manoel Soares Velho, Ca-

pitão General da Provincia de Bardez^ e Prove-

dor mor da Fazenda dos Contos,aceitou das mãos
dos honrados Rigtinata Defay , General em che-

fe das Tropas dos ditos gv^ndioÇos Sardefays ^c

Panduran^a Gaveza Ramo Sipanais SahanisJou

Miniílro principal dos mefmos Sardejays
) para

que as condições do prefente Tratado, como nel-

-^iw le



Do Mar(jaez do LouriçaL 99

Jè íe contem , hajao leu devido eííeito , concede

tio dito General Manoel Soares Velho todos os

poderes necefsarios, paraaíFinar o prefente Trata-'

do com o dito General Defay , e principal Minií-

tro Gaveza Ramoj e para niayor vigor do mel^

mo Tratado , naõ fó fera aífinado pelos mefmos
Miniftros Plenipotenciários de ambas as partes,;

mas também íèllado com os fcllos dos ditos graa-

diofos Sardejays juntamente na forma coftuma-

da, porque debaixo defta condição authorifo tu-

do, o que obrar o dito General de B^^tí/^z , Pleni-

potenciário deíle mageftofo Eftado. Dada em
Goa fob o fello das Armas Reaes da Coroa de

Portugal aos 1 1 de Outubro de 174 1.

MarCjUez do LoiíriçaL

Efta copia efta conforme com o Tratado ori*

ginal, efcrito na linguaGentilica, e com osfellos

dos Sardefays Bonfii/oSj aííim o certifico R^^////^

Comotis y Lingua do Eftado. Kagana Comotis.

Defaííbmbrada Goa com a reftituiçaõ dct

Província de Bardez , tinha o Vifo-Rey eftabele-

cido com o Maratà levar a guerra para o Cabo de

Comorim para tratar da reftauraçaô de Baçaim 5

e das outras Praças do Norte ; e primeiro ,
que to-

Nii das
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das a de Cbaul; e do feu celebrado Morro , e quan-

do naõ o confeguiíle por eíle medo , tinha detcr-

minado irem peíToaa reftauralas; porque Goa íè-

gura 5 tendc-feganb.^d.o , e fortificado a Província

de Bardez , e adc SalfeiCjquccra aberta 5 tinha as

Praças de Murmugao , e de Rachol bem guarne-

cidas , e com as de Pondà, e outras
,
que faõ do

Rey de Sunda noíTo Aliado, embaraçadas com as

contendas entre aquelle Rey, e oSembagi Raja,

e outro Maratà, primo do primeiro, e menos po-

derofo. //

Neftes cuidados fe occupava o Vifo-Rey
quando lhe chegou a noticia de que o General do

legundo Maratà difpunha huma entrada pela Pro-

víncia de Salfete. A 12 de Mayo de 1742 en-

trou o General do Maratà com hum Exercito de

3U. cavallos , e }U. Infantes de Tropas mais

guerreyras , e melhor difciplinadas , do que erao

antigamente as da Afia , com Elefantes armados,

e muito apparato de carruagens,e muniçoens.Paí^

faraó os Gates, que fi5 huns montes, que dividem

os domínios do Maratà dos d'El-Rey de Sunda,e

íe fízerau íenhores das Fortalezas de Supem , de

Sanguem , e de Pondà
,
que era a mais forre , e de-

feníavel de todas. Foy taõ attrevido o General,

que mandou pedir ao Vifo-Rey huma contribui-

ção, que elle affirmava
,
que fe lhe devia , a quem

man-



do Mcívcjuez do Loiíriçal. '
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mandou dizer o Mar quez
, que brevemente lhe

reíponderia.

Jà ao tempo , em que fe começava a preve-

nir 5 fe achava o Marquez com hum leve ataque

de gota 5 e alegrando-fe com a noticia de ter che-

gado António de Saldanlia de Albuquerque com
os 5 mayores Navios com que fahira de Lisboa na

n'>onça5 de 1741 de que no mefmo anno rinha vin-

do o mais pequeno cm pouco mais de 4 mezes , e

nau apparecendo aquin-^a, fe lhe deívanecerao

as fuás bem fundadas efperanças
5
porque tendo

f arribado a Moçambique António de Saldanha , e

morrendo-lhc os principacs officiaes de 900 ho-

mens
,
que levara de foccorro , fó deíembarcoii

500 a mayor parte enfermos. Por eftasnàos teve

w a certeza da morte de feu filho fegundo D. Fer-

nando
,
que pelos dotes da natureza lhe merecia

toda a fineza do feu amor. Naõ bailou a grande-

za daquelle golpe para defanimar a efie Varão
confiante, como quem eftimava mais a gloria do
Efiado

j
que a confervaçaõ dos filhos , e fentindo

yà huma pequena febre , nomeou para efta acçap

ao General Manoel Soares Velho , dando-lhe as

inftrucçoens, para que com o numero de Tropas,

que Iheparecefie, atacafie aos inimigos, que efta-

vaõ fortificados junto à Praça deSanguem, e que

aefta; e à de Pondàasdemolifle5para que nao ti-

ve-
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^cls&cn òndefe recolherem, nem fubfiftirem.

Em Domingo 5 dejunho^e poz em marcha
o General, e chegando á noite á Praça de Racho!,

Capital da Província de Salfete, achou amparados

os íhús moradores com afua Artilharia, e foube

,

que o inimigo eftivera aquelle dia atè ás duas ho-

ras da tarde dando á Praça huma arrogante viítá

do íeu poder , e que em hum recontro
,
que tivera

trojn hum corpo de Sipáes , matara ao valerofo

Leandro de Siqueyra Botelho Sargento Mòr dá

Província
,
perdendo infelizmente a vida antes da

Vidoria.Entrou o General a difpor os meyos neceí^

ftrios para a Batalha , e na Quinta feira 7 de Ju-
nho fez embarcar hum Corpo de 600. Portugue-

zes , com 5 Companhias de Granadeyros , hum
Morteyro, e 2 peças da nova fabrica

,
governadas

pelo Capitão S. Martin, que viera do Reyno com
o Vífo-Rey, pelo Tenente Coronel Engenheyro

T). Adriano Gavilá , e pelo Sargento MòrJoão
Manoel Corrêa dela Cerda. E deípedindo por

terra hum Corpo de 1U500. Sipáes , mandou to-

mar os pafsos , e caminhos eftreitosje na Sefta fei-

ra 8. pela manhãa mandou attacar os inimigos pe-

la Infantaria
,
que lançara em terra pelas 7 horas

;

e no meíiíno tempo recebeo huma carta do Viíb-

Rey , em que lhe dizia> que na Qiiarta feira tivera

huma febre,que efpcrava temperar com remédios

leves,
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leves 5 e que eíliyefse fem cuidado , mas que guar-

daíse íegredo. /^
Aviftarao-íe os dous Exércitos , etauobfti*

nadamente fe pelejou de ambas as partes^que três

horas eíleve duvidofa a viftoria, atèquepezada-

mente cortados do noíso ferro , nos cederão or

Campo, deixando-nos todas as tendas de Campa-
nha, os carros, eos mantimentos , mil boys,ehum
Elefante de i4COvados de comprimentOjC perdeo
o General inimigo o feu Palanquim, e Sombrevro.

â que charmaõ Soriápanó , de que flizem partia;

Gular eílimaçat) , e vaidade» Com o r^^eímo eá-^

lor , com que fe deu a Batalha , foy logo attacada

a Fortaleza de Sangucm , aonde eftava o inimigo

acampado, efoyefcalada,e rendida por 150 Gra-

nadeyros com a efpada na maõ.

Da nofsa perda fe naõ fez memoria , dos ini-,

niigosmorreraõ-no campo mais de 200, porque o-

valor os devia de empenhar c5 mayor brio: toma-
'^

mos 70 Cavallos, e outro Elefante: fizemos na For-

taleza 42 prifioneiros, e entre elles Ganadá Naique.

íbbrinho de Govenda Pantà , e Irmaô deBanadá,-^

Adminiftrador
,
que havia fido das Aldeãs Sinde

,

e Marcaim : os mais foraõ pafsados pelas armas: a

muitos mandou o General cortar as cabeças, e a
outros a maõ direita, c com ella pendurada aopeA
coço, hiaolevar pela terra dentro o ferozavifo d#

noísa

^^
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noísa ira 5 e da fua defgraça. Ao dia í^guinte fe

arrazou a Fortaleza , e fe recolheo o General pa-

ra Rachol com hum dos grandes derpojos
, que fe

tinhao villo, e mais de quatro mil boys , e mais de

duzentos cavallos
,
que depois fe foraõ tomando

aos inimigos.

No Domingo fez defcançar as Tropas do tra-

balho pafsadoje recebeo outra carta do Vifo-Rey,

em que lhe dava os parabéns de huma das grandes

vidorias
,
que fe tinhao alcançado no Oriente, que

na5 tivefse cuidado na fua moleília
,
que execu-

tafse o que lhe mandava na fua inftrucçaõ , eque

depois fe recolheíFe a Goa. A 1 1 fegunda feria íe

poz o General em marcha para Pondà , Fortale-

za grande , forte , e bem artilhnda , diftante duas

legoas de Goa j e chegando a ella pelas dez horas

da manhã , mandou recado ao General do Saba-

gi-Rajà, que fe achava dentro, que fe rendefse lo-

go , e que fe fe puzefse em defenfa ,
que pafsaiia pe-

las leys
,
que permite a guerra. Tal era o temor,

que lhe tinha imprefso a Batalha , e a demolição

de Sanguem ,
que ouvida a ordem , o mefmo Go-

vernador da Praça Anagi Probú lhe veyo entre-

gar as chaves da Praça em hum Pagode, aonde o

nolTo General eftava defcançando , e ao tempo
,

cm que queria difpòr o que convinha paraacon-

ferva^áÔ , e augmento do Eílado ; e reftauraçaô

. i .ijÊÊ"' do
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<3o Norte , tendo jà o General piizioneiro paflada

a ordem ,
para lè entregar Siipem

,
que he outra

Fortaleza no caminho dos Gates , recebeo o Ger:

neral Manoel Soares Velho huma carta do Capi-

tão da Guarda do Vifo-R ey Fernando Coelho de

Mello, que vieire logo affiílir a Sua Excel, porque

eflava fem efperança de vida. >í i

Com íurama brevidade ordenou o que era-

precifo paraa fegurança dos prizioneiros , e para:

logo fe demolir a Praça : chegou a Goa pelas íeis

horas da tardea ver t> Vilb-Rey
,
quejà o naõ cOr

nheceo , mas foube que ainda tivera noticia da en^

trega de Pondà, de que agradecido a Deos, ea
Santo António ^por.ta5.memoráveis benefícios i

Hic dera devotamente as graças. Originou-fe a

mort^edo Marquez Vifo-R ey,ao que feprefumio,

do milito, que trabídhou o Teu efpirito, quando ar-»

rihou à Bahia de S. Agoílinho na Ilha de S. Lou-
renço, fobrcveyo^he hum leveaccidente de gota,

cue havia annos o moleílava fem exceílb : fepuio-

íe-lhe huma febre
,
que fiicilmente obedeceo aos

remédios j efta foy difpofiçaõ para outra
,
que no

dia 9 de Junho fe declarou maligna. Conheceo
logo o Marquez o feu perigo , e fem que o adver-

tiííèmjcuidou da eternidadejC dos meyos de a cõn-

feguir. Tomou para feu Diredor efpiritual áo

Eiidre D. Carlos Jozò Fideli , Clérigo Regular ,

O e
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e Prefeito das Miílbens Theatinas em Goa , ho-

mem de efpirito, e de conhecidas letras , de que

elle por carta fua de 25 de Setembro daquelle ati-

no , taõ difcreta , como fentida , deo exada conta

ao Conde feii pay. ConfeiTou-fe geralmente, e le

reconciliou repetidas vezes : pedio , e recebeo os

Sacramentos da Igreja com exemplar edificação,

e entre a vi6í:oria de Pondà, de que teve noticia

poucas horas antes de efpirar , morreo triunfando

às dez horas da noite da terça feira 1 2 de Junho de

1742 na idade de cincoenta e três annos , fete me-

zes,e oito dias. 9^'l

í. f^ Qiiando ao outro dia fe divulgou efla taõ trií^

te j è taõ intempeftiva nova para o Eftado da ín-

dia^ largarão na Cidade o trabalho os Officiaes,e

fahiraõ de caza as mulheres, fazendo-lhe com o
fincero facrificio das lagrimas as mais eloquentes,

e foberbas Exéquias
j
porque choravaõ huns a fal-

ta do amor de pay , e todos a do amparo. Aber-

to o Teftamento
,
que refpirava piedade , e devo-

ção; porque nelles le coftumaõ retratar fielmente

os coraçoens dos feus Teíladores , fe mandava íe*

pultar ao pè do Altar , em que fe venera o Sagra-

do Depozito do Apoftolo do Oriente S. Francií^

CO Xavier na Caza Profeíla do Bom J E S U de

Goa. Ao embalfemarfe o corpo, fe lhe achou o

fígado exceíFivamente grande, o bofe corrupto, e

algu-
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algumas partes internas offendidas , efi^itos, no

jiiizo da Medicina, da enfermidade vqiiepadeceo

no mar , o qtie naturalmente lhe impedia a dura-

ção da vida.

Teve o Marquez do Louriçal aquella mefma
venturofa infelicidade

,
que teve feu quinto Avô

D.Henrique de Menezes, Governador da índia,

e o Grande D. João de Caftro quarto Vifo-Rey
do mefmo Eílado, de íe lhes naô achar , com que

fe lhe celebraíTem as honras funeraesj mas efta fal-

ta fuprio generofamente António Carneiro de Al-

cáçova, Vedor da Fazenda, que à cufta da fua

deo íepultu^-a ao feu cadáver, com a devida pom-
pa , a que íe acrefcentou a deípeza do Eílado nas;

magnificas Exequias,quefe lhe celebrarão na mel-'

ma Gaza Profelía em 21 de Julho feguinte , em
que pregou hum Eloquente Panegyrico o M. R,
P. Manoel de Figueiredo, illuílre filho da mefnía-

Companhia, para o que íe adornou a Igreja com
excellentes Emblemas, e melhores Poezias , co-

mo fe daráô a ler pela impreílao. PaíTou a mayor
demonftraçaõ de fineza o amor do General Ma-^
noel So ires Velho, obrigando-fe a pagar todas as

fuás dividas; porque na5 queria, que padeceíle

no outro numdo a alma do Marquez, a cuja gran-

deza , e favor devia a fortuna, a gloria , e a rique-

za. Naõ ícy fe terá muitos imitadores a (é defte^

^ Oii vale-
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valerofo , e Catholico General.

. Igualmente Huisfez à obrigação de feu illuílre

Tangue D. Luiz Caetano de Almeida, hum dos

três Gov^ernadores pelas fuccefibens Reaes
;
por-

que coníervou a toda a família do Marquez os

poftos, que lhe havia dado, e por quatro vias ex-

pedio efta infiiuíla noticia a Portugal , aonde che-

gou a primeira por França em 14 dejunlio de

1745 ^ s\s\t foy ouvida em Lisboa , e em todo o
Reyno , como merecia.huma perda incompara-

velmente mayor, que o conceito commum. Ou-
Vio , e conftou ao Conde da Ericeira efta trifte

nova 5 e naS fez naquelle valerofo coração a im-

preílaõ, que naturalmente fe devia temer; porque

era coração de Heroe
, que eílimao os filhos para

fazerem delles à Pátria piedofo (Iicrificio das fuás .

yida$. Naõ fe enfoberbeca Roma com amap-na-

iiimidade do feu Emilio Paulo na mortç de hum
filho

5
porque o Conde da Ericeira , ainda que o

íUTíQr, de pay o obrigava a fentir a morte de hum
fi^llio incomparavelmente mayor, moilrou conf

tancia de Heroe, vendo rÇjue perdera advida no

ferviço da Pátria , em cujo obíequio á expuzeraS

tantas vezes entre os horrores das batalhas feus

Excel. Ayòs , tao fieis, como valerofos. Naõ íè

diga, que podem imitar os efpiriíos cõmunSjO que

he privilegio de almas heroicamente conftantes. .^ .^

..;, Foy
^



Do Marcjuez do Louriçal. 109

Foy a Roma a Rebçao da vidoria , e a noti-

cia da morte do Vifo-Rey, e eílimando o Summo
Pontífice o adiantamento da Fè na ruina dos in-

fiéis , e fentindo perder o Conde de Ericeira hum
taõ grande filho , mandou efcrever a 8 de Agofto

de 1745 pelo Cardeal Valente Secretario deEfta-

doao Núncio de Portugal Monílgnor Oddi , ho-

je digniffimo Cardeal
,
que da parte de Sua Santi-

dade deíle ao Conde os parabéns da vidoria, e os

pezames da morte do Marquez do Louriçal , moí^

trando tanto em huma , como em outra coufa a

fi^ia paternal,e prudente attençaõ: efcreveoo Con-
de ao Summo Pontífice os agradecimentos defta

honra com huma elegante carta latina.

Precedeo a efta indiípenfavel fatalidade hum
avifo do Ceo , accendendo no ar hum Cometa na

figura de huma vaísoura
,
que appareciá na parte

do Nacente , e com a luz da madrugada íe defva-

necia , e continuou do mc2 de Março atè ode
Abril. Poderia fer acafo, também poderia fermyí^

terio.

Nafceo D. Luiz Carlos Ignacio Xavier de

Menezes na Cidade de Lisboa em Sefta feira , dia

de S. Carlos Borromeu pelas 6 horas da manhaa de

4 de Novembro de 1689. Foraõ feus Pays Dom
Francifco Xavier de Menezes , IV. Conde da Eri-

ceira, e a Condeça D. Joanna Magdalena de No-
ronha ,
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ronha, filha dos fegundos Condes de Sarzedas , D.
Luiz da Sylveira , Governador do Reyno do Al-

garve, Vedor da Fazenda, e doConfelhode Eí^

tado , e de D. Maria-Anna de Lancaftro e Sylva

,

filha herdeyra deJoaõGonnes da Sylva Regedor
das Juíliças. He o Conde D. Francifco Xavier de

Menezes Meílre de Campo Genera!,Confelheiro

de guerra , e Deputado da Junta dos três Eftados,

depois de ter fervido na guerra da fuccefsao deEjP-

panha , como o pedia a grandeza do fcu Tangue
,

em que foy Governador de Évora , General de

Baralha,Direólor, eCenfor da Academia Real da

Hirtoria Portugueza , Secretario , eProtedorda
Academia Portugueza , x\cademico dos Árcades
de Roma ,e da Sociedade Real de Londres//jl>a-

balharao inutilmente os íeculos para formarem
outro hopncfemelhante ; mas foy tao feliz oCon-
-de

,
que achou eíte impoffivel na peísoa do Mar-

quez. Diga agora a admiração qual íeria agrande*

za do íilho,que foube ou igualar, ou exceder a taô

incomparável Pay! He pela fua erudição hum dos
mais raros , e porcentofos homens do Mundo,co-
mo o diz a veneração , com que he ouvido o (eu

nome entre todos os eruditos da Europa. Bauti-

tizou-íe D. Luiz de Menezes na Capela Mor da

Annunciada de Religiofas Dominicas, Padroado

da fua Illuílre Caza , e lhe adminiftrouefte Sacra-

mento
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mento o grande Luiz de Souza,Arcebifpo de Lis-

boa , Capelão Mòr, do Confelho de Eftado , e

depois Cardial-

Adiantou-fe nellede forte o tempo , e ensje-

nho à idade , que de 4annos fabia ler com perfey-

ça5, formar com excellente talhe a letra , de que
depois íe fervio no grande numero de Manufcri-
tos politicos^militares, e curiofosj porque defde os
primeiros annos fempre fez útil o tempo na5 o ef-

tragando , e perdendo como outros
,
que em ida-

des grandes fempre a ignorância os deixou no eí^

tado de meninos . podendo-fc dizer delles o que de

alguns do feu tempo dííle o grande Sá de Miran-

da : Muitos naojabia'6 ler. Cuidadofo feu Pay na
educação de hum filho , que nafcia para fucceííbr

de taõ doutos , e grandes Avós , naõ fó era armas,

mas em letras , achando em fi o melhor , e o mais

douto Meftre , lhe começou a dar os preceytos

dasfciencias , e Artes , introduzindo-lhe o amor
aoseftudos, humas vezes com hiílorias agrada-

veisjoutras cô livros5e ainda coo útil divertimen-

to das eftampas ; na5 le deícuidou de lhe procu-

rar Meftres infignes
, que lhe enfínaraõ o manejo

dos cavallos, o jogo das armas , e as máximas mi-

litares, com os princípios da Geometria, e da For-

tificação taõ felizmente aprendidos nos primeiros

annos , como depois íe admirou com gloria , e .

in-
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inveja dos Medres
, que le via5 excedidos pela

agudeza do difcipulo.

Aprendeo a lingua Latina , Cem a qual fe nao
podem hizer os mayores progreiTos , e ainda que
naõ compoz neila , a íabia de forte, que teve a per*

feita inteliigencia dos Poetas, Oradores , e liiC-

toriadores antigos, com o exame critico da difíè-

rença dos eftylos, e com a interpretação verdadey-

ra dos lugares mais difficultofos. Entendeo a lin-

gua Ingleza , e teve noticia dos exccllentes livros,

com que fe tem enriquecido aquella Nação nas

fciencias , e faculdades profanas , o que além da

peíTòa , lhe mereceo particular eftimaçao dos feus

Miniftros , e Generaes , com queni íervio no tem-

po da noíla aliança. /^^

Cbegoj a conhecer com perfeição os mais

occultos fegredos da lingua Efpanhola
, pratica-

dos nas obras joco-ferias do grande Qiievedo, ten-

do de memoria o que melhor a merece das Co-
medias , e Poefnís Caíklhanas. Taô flimiliar co-

mo a Efpanhola lhe foy a lingua Italiana ,
porque

em ambas fdlava , e eícrevia com igual perfeição.

O eftuJo V que defde os primeiros annos fez da

lingua Franceza , e o alTènto, que aperfeiçoou em
hum anno

,
que efteve na Corte de França , o fí-

zerao paíHtr por natural entre os mais íabios da-

qoella Naçaõ. As flias cartas fe moílravao em
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Pariz, como modellosjpara fe efcrever bem/éndo

cm todas, e efpecialmente naquella língua diín-

cultolb o eílylo epiftolar
, que a muitos parece o

mais fácil. O Supplcmento ao Diccionario Hifto-

rico de Moreri
,
que mandou a Pariz para fe im-

primir fem o feu nome,na6 fó moílra a proprieda-

de, c5 que efcrevia na lingua Franceza , mas tam*

bem huma vaíla erudição na emenda de muitos

artigos
,
que eílavaõ defeituofos , e o feu Tradu-

6lor na lingua Caílelhana expreílamente o con-

fultou no que traduzia , e acrefcentava, ainda que

atègora naô vio a luz. O feu principal fim nefte

Supplemento foy a hiftoria pátria , naõ fó para e-

mendar os erros dos Addicionadores de Moreri

,

mas para acrefcentar hum grande numero de arti-

gos das Genealogias das Familias illuftres de Por-

tugal, efcritas com exacçaõ , clareza , e finceri-

dade , e os Elogios dos homens doutiííimos defle

Reyno, antigos, e modernos, com as vidas, ejui-

20 das fuás obras.

Soube a lingua Portugueza com efcrupulofa

íèveridade , naõ admitindo nella, fenaô os ter-

mos próprios das Artes, que fe introduzem de no-

vo
, porque os faz precifos a pratica , como fe vio

no excelente Difcurfo , com que tomou poííe de

Académico , e em huma das Contas,que deo dos

íeus eíludo5 , cuja matéria eraõ os pontos duvidb-

P fos
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íbs da noíla Hiíloria, de que fez huma erudita me-

moria, em que apontou asrazoens
,
que havia pa-

ra duvidar, e os motivos, em que fe fundava pa-

ra os refolver. Com o Titulo de Complemento ao
doutiffimo Vocabulário do P.D. Rafael Bluteau,

Clérigo Regular , e Académico Real, efcreveo

três volumes de fglija, em que fez excellentes e-

mendas, e utiliífimos additameiítos àquella gran-

de obra
,
que com elles ficará melhorada, e naô

perfeita abfolutamente; porque aquelle género de

compofiçaõ he de fua natu|;^za imperfeito.

Podendo-fe dizer do Aíarquez, que porfeu

Pay, Avós, e Bizavós tinha herança Poética, nun-

cafezverfos, dizendo, que como osnaõ podia

igualar , nem ainda em parentefco taõ chegado

fe queria moflrar vencido, fendo que era doutiffi-

mo nos preceitos de huma Arte ,
que fe naõ tem

os primeiros fundamentos em a natureza, (empre

he violenta. A varia liçaõ de muitas matérias , a

q fc dá o nome de Filologia, era o feu mais eftima-

do eftudo, de forte, que para fe applicar a elle , co-

mo queria , íè negava a illuftre , e agradável com-

panhia, que procurava a fua c6verfaçaõ,que nun-

ca fez pezada, como fazem outros, introduzindo,

como por força , a liçaõ daquelle dia , à maneira

dos que daô liçaõ aos Meftres. Raro leria o livro

de qualquer faculdade, de que naõ tivcfle noticia,

pa-
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para o que lhe bailava a copiofiíTima Livraria do

Conde feu Pay , a qual reduzio a hum Catalogo

,

efcrito pela ília mão, dividido por matérias , e por

claííès com a diílribuiçaõ dosfeculos^emque flo-

recerao os Aurhores , eas melhores edições das

luas obras , o que na verdade paííou de Index a

huma exadiííima Biblioteca. / á^

Dclde os primeiros annos íe applicou à lição

da Hiftoria Sagrada , e Profena , com o eíludo da

Chronologia, e da Geografia
,
porque íem huma,

e outra he a Hiftoria cega. Soube bem aHiftoria

da fua Pátria, como obrigaça 5 de homem taõ gra-

de
;
porque he mais que indecencia, ignorarem os

homens o que fuccedeo na terra , em que vivem,

Leo com felicidade as letras antigas
, que íervem

para o difficultoíb exame da verdade. Na hifto-

ria natural fez a fua coriofidade hum progreílo

grande (eípecialmente na Botânica) de que em
Pariz deu a Monfieurjuííleu muita luz das plan-

tas de Portugal, e de outros Paizes da jurifdicçaô,

e domínio Portuguez, e lhe mandou hum copio-

íb numero das mais raras, a que os Académicos àít

Academia Real dasSciencias deraõ particular tf-

timaçaõ, e agradecimento publico à diligencia

do Marquez. Como a parte da Hiíloria íe ap-

plicou ao eíludo das Medalhas antigas na lição

de muitos Authores ,
que efcreveraõ deftas duas

Pii vc*
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vezes preciofa matéria, e chegou adiflinguir as

verdadeiras das falias , e augmentou muito o nu-

mero das com que o Conde feu Pay enriquecera

o íèu Gabinete ; e o mefmo praticava jà com as

pinturas^ porque conhecia as Efcolas das Nações,

e diftinguia entre originaes , e perfeitiffimas co-

pias. ^

Da Mathematica foube o que lhe baftava pa-

ra fazer demonílraçoes da fua generofidade, por-

q a hum Fidalgo nao o diftingue de hum homem
commum fenao efta virtude

,
porque conceden-

do agora, que a fidalguia feja huma qualidade in-

trinfeca, nau fe pode conhecer fenao pelos eíFei-

tos. Efta praticou repetidas vezes o Marquez,
mas com mayor efpeciaHdade nas vefperas da ul-

tima viagem para a índia
,
porque entrando a vi-

zítallo, como coftumava , hum Religioíb grave

,

mas pobre , e tendo o Marquez à vifta grande

quantidade de dinheiro para a fua preparação, dif

fe ao Padre, que tomaííè o dinheiro, quequizeííè,

e para lhe diminuir o pejo fahio para outra caza,

porém o Religiofo com tanto brio , como inde*

pendência , nao aceitou nada. O Marquez do

Louriçal era , c parecia Fidalgo.

Parte da generofidade hc o defintereíle , e

nefta virtude foy taõ infigne o Marquez, que ain-

da os fcus mayores emulos fe nao atreverão a of-

fen-
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fendella. Huma Senhora de Goa lhe dava hum
dedo de S. Francifco Xavier

,
que huma fua aí

cendente, com difculpavel, mas attrevida devo-

ção , cortou com os dentes , beijando os pés ao

Santo. í^teVio o Marquez que eílava preciofamente

engaftado , e foube
y
que era de Morgado , e naõ

querendo
5
qne a devoção parecefse cobiça, o naõ

aceiíou. Huma Portugneza riquiíTuna, chamada
T). Catherina,qiie vivia nos Pvios de Sena perten-

dia para leu marido hum defpacho
,
que podia ter

fem efcandalo dajuíliça: mandou ao Vifo-Rey
humas peças de ouro de mayor pezo , que fey tioj

porém o Vifo-Rey , naõ fó naõ quiz aceytalJas,

mas ordenou., que judicialmente fe entregafsem

ao feu procurador, e bailou efte imprudente offc-

recimentOjpara que fe defse a outrem o lugar a que
íe oppunha o marido. Da China fe lhe mandou a

armação de hum leyto, e de huma camará , em
que fobre feda branca fe viaõ debuxados com as

penas naturaes muitos palsaros daquelles paizes.

Satisíez-fe com os mandar copiar em hum livro,

que com os mais fe perderão na Ilha de Borbon.

Na piedade,que he huma virtude digna de co*

raçoens illuílres , foy infigne o Marquez. Todos
os dias ouvia Milsa , e quando por algum incideri'"^

te , ou natural, ou politico, a deyxava de ouvir,

fe affligia muito* Sempre rezou o Officio de Noí^

fa
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ia Senhora ; e quando á noite fe recolhia, repetia

muitos ados de contrição, dizendo com verdade,

q quando íefaziao bem feitos, eraõ a melhor de-

voção. Foy devotiífimo de S. Francifco de Aífiz^

c coftumava dizer com graça, que tinha medo da-

quelle velho. Ardia o feu piedofo coração na pu-

reza da noísa Fé , o que claramente fe experimen-

tou na íegunda vez, que embarcou para a índia.

Havia mais de 1 2 annos , que vivia em Lisboa híi

moço Alemão , mas inficionado com a feita de

Luthero. Faltou de credito , e vendo-íe perdido

,

fe valeo do Padre Alexandre Cabral da Compa-
nhia dejefus, que acompanhou ao Marquez, pa-

ra que Iheíízefse o favor de olevarconfigo. Nao
duvidou o Marquez fazer o que fe lhe pedia , mas
que havia de íer com a obrigação de abj urar o Lu-
theranifmo. Prometeo o Alemão de obedecer ao

que o Marquez lhe ordena\ca, e em virtude da fua

promefsa , lhe entregou logo as chaves de tudo o

que levava. Nao fe defcuidou o Padre de inílruir

ao Alcmaõ na pureza da Religião Catholica, de

forte
,
que a 24 de Junho de 1740 abjurou a feita

de Luthero.

Triunfou nefte dia a fé do Vifo-Rey , con-

fefsou-fe , e comungou com o novo Catholico,c

todos os Capitaens da guarnição , e outros muitos

íizeraõ o mefmo , obrigados de taõ alto exemplo.

Hou-
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Houve íalva , houve banquete , e no tempo , em
que o Alemão abjurava os íèus erros, declararão

as lagrimas do Marquez o feu zelo , e a fua pieda-

de. Na Ilha de S. Lourenço , fe admittiraS ao

grémio da Igreja Romana dous Inglezes , hum
delles taõ venturofo, que immediatamente eípi-

rou ; o outro fugio para bordo de hum navio In-

glez
,
que eftava furto no mefmo porto, o que taô

vivamente fentio o Marquez, que dizia fenao fo-

ra com tanta prefsa para aludia , havia de procu-

rar o navio, fó para tirar delle ao Inglez , receofo

de q tornafse à heregia , e nunca fallava neRe fuc-

cefso , fem que fe conheceíse nelle hum vivo, e

extraordinário fentimento. Eílas , e outras virtu-

des teftimunhou por carta ao Conde feu Pay o re-

ferido , e doutiíTimo Padre Alexandre Cabral feu

Confeísor , e outros muitos de grande fé , e na

oração das fuás Exéquias o Padre Manoel de Fi*

gueiredo. ^/
Cazou o Marquez doLouriçal em 20 de Abril

de 1709. com D. Anna Xavier de Rohan , ííiha

primogénita do Conde da Ribeyra D. Jozé de

Camará , Prefidente do Senado da Camera de Lis-

boa, Senhor, e Capitão General da Ilha de S. Mi-

guel , e da Condeça Conftança Emilia de Rohan,
filha dos Príncipes de Soubiíse Francilco de Ro-
han , c Anna Chabot de Rohan j c defta fua díg^

niílima



(f.20 Epkome da Vida,

niílíma Efpofa ficou viuvo em 15. de Julho de

1755. Teve a feu filho primogénito , D. Francis-

co Xavier de Menezes, que nafceoem 2. de Ma-
yodei/ii. VI. Conde da Ericeira , eimitador

fiel deíeu Pay, e Avos, que feguindo a vida mili-

tar, paííí^u ao Alem-Tejo com a Patente deCa-
pitaõ de Infantaria j exercicio o mais próprio para

aprender as leys da guerra, com feu Tio o Conde
da Atalaya, Governador das Armas daquella Pro-

viacia , de quem foy Ajudante das ordens. Cazou
110 mefmodia 2 de Mayo de 1740 com D. Maria

Jozè da Graça, e Noronha filha única dos líl.

Marquezes de Cafcaes , D. Manoel Jozè de Caí^

tro , Governador do Algarve , Confelheiro de

Guerra, Gentil-homem daCamera de S. Mag.
e de D. Luiza Maria de Noronha , filha dos pri-

meiros Marquezes de Angeja , D. Pedro António

de Noronha , General da Cavallaria , Governa-

dor das Armas do Alem-Tejo , Vifo-Rey da ín-

dia , e do Brazil , do Confelho de Eílado , e Vedor
da Fazenda , e de D. Izabel Maria de Mendoça.

2. D. Confiança Aureliana Xavier de Menezes

,

que nafceo a 16 deJunho de 1712 e cazou em 2.

de Mayo de 1 740 com Jozè Félix da Cunha e Me-
nezes, illuftre primogénito de Manoel Ignacio da

Cunha e Menezes , Alcayde Mor , e Commenda-

dor de Tavira , e de fua mulher D. Thereza de

Me-
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Menezes, e deíle matrimonio naíceraS Dona An* ^

na da Cunha em 24 de Fevereiro de 174^- Ma*-

noel Ignacio da Cunha de Menezes em 15 de Ja-r

neiro de 1 742 , e Luiz da Cunha cm 1 6 de Mayo
de 1745-

III. D. Jozè Vicente Xavier de Menezes,

que nafceo a 1 5 de Setembro de 171 5 , e no bre-

ve efpaço de dez annos fez taô extraordinários

progreíTos em muitas Artes
,
que bem merecia,

que felheantecipaííe a immortalidadcjparaaqual

fobro em 22 de Outubro de 1725*

IV. Dona Joanna de Menezes , nafceo a 9
de Janeiro de 17 15 , e morreo em 26 de Julho de

1716.

V. Dona Margarida Xavier de Menezes,

nafc'^eo em 6 de Novembro de 17 17 , e morrèo

em 8 de Dezembro de* 1727^

VI. Dom Fernarrdo Xavier de Menezes,
nafceo em 12 de Janeiro de 1725^ e morreo em
j I de Dezembro de 1740 , de cujos dotes , e ex-

cellencias naturaes fe imprimio hum difcretiffimo

Elogio.

VII. D. Henrique de Menezes e Toledo,

Cone{>;o da Santa Bafilica PatriarcaljC de bem fun-

dadas efperãças , nafceo em 5 de Janeiro de 1727.

Foy o Marquez do Louriçal D.Luiz de Me-
nezes de agradável prezença , e mediana eftatura,

.0. .^g^l^'



I12- .^ Eplfdtne da Vtãa

agir, e robuílo , e com faude taô conffantc ,' que

em Vinte e três annos naô dependea da Mediei-

IKT.! A cor era branca , e corada, o cabeJlo claro,

e pouco povoado, os olhos grandes , e de agudif.

fima vifta , e as mais feiçoens proporcionadas : a

voz era fonora , teve hum coração magnânimo

,

com que naõ fó perdoava as injurias, mas ainda

as ingratidoens dos que o oíFenderaô : foy dotado

de valor intrépido , e de animo tao focegado

,

que nao havia difficuldade, que naõ venceííe com
o difcuríb. Foy tau obediente a feu Pay

, que

nunca lhe replicou , nem qujz mezada feparada

cm todos os eftados da fua vida; e a fua Mãy , e

Avós confervou fempre o mais profundo reípei-r

to : com taõ prudente igualdade amou a feus fi-

lhos , que fe havia alguma diíFerença no amor,

nunca fe lhe percebeo. Nunca os criados ò virão

colérico, e íempre os Soldados o acharão benig-

no: naõ defconfiou com os amigos, e naõ íe fa-

zendo fácil , coníervou com elles huma rara , e

pouco experimentada fidelidade. Em todo o lem-

po eftimou o tempo, aproveitando-le delle para o

cftudo,ou dedivertimentOjOu de neceffidade.Nos

poucos mezes, que viveo ultimamente em Goa,
entre os cuidados importunos da guerra

, jà tinha

Jido, e paíTado mais de quinze volumes da Secre-

^ria, para tirar delles as ordens mais convenien-

tes
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tQ.s ao Eílado ; e em algum breviffimo elpaço, que

a fua adividade podia roubar ao governo , hia

compondo huma Hiftoria das Famílias illuftres

Portuguezas, que paíTárao ao Oriente ate ao an-

no de 1742 ,
que fem duvida feria huma obra dig-

na de grande eftimaçao. Duas vezes paílbu a ín-

dia com o Titulo de Vifo-Rey : em huma per-

deo infelizmente a fazenda , em outra pelo fervi-

ço do Rey , e da Pátria facrificou generoíamen-

te a vida entre vidorias , e triunfos : a fua morte

fcrá eterna, e faudoíamente chorada pelo Tejo,

aonde teve o berço , e pelo Indo , aonde teve o
tuiTiulo.

Tcj Lodoice, Tagiis , mícllits teplatigh CJ* Indus^

Vt tihiju/lafcrantj nonjatis iimis crit.

F I M.

ftii FAÍ
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PARALELLO
ENTRE

D. HENRIQ.UE
DE MENEZES,

Cô^vernador da índia , e feu quinto neto

o Alarqt^e^ do Louriçal ^ Fifo-Rey

do mefmo Ejtado.

Imitando a Plutarco , fez hum engenho
grande em obíequio do Marquez do
Louriçal, efte Paralello entre elle, efeu

quinto Avô D. Henrique de Menezes.

A Natureza , a virtude , e a fortuna fizeraõ taõ feme-

Ihantes a D. Henrique , e a D. Luiz de Menezes,

que quem efcrever ávida do primeiro, nella le-

rá a do fegundo. Veja-fe aquella no livro que efcreveo

feu neto D. Diogo de Menezes primeiro Conde da Eri-

ceira , e melhor no original, que he o livro 9. da 3.

Década do infigne Joaõ de Barros , em Fernaõ Lopes
de Caftanheda , e em Manoel de Faria e Souza na Azia
Portugueza tom. i. pag. 3. cap. 9. e 10. no Commenco
ao Canto X. dos Lufiadas, our. 54. e55. e ao Soneto 88.

áe Camoens Centur. i. em todos os Hiftoriadores da
índia , na Chronica de ElRey D. Joaõ o III por Fran-
ciíco de Andrada, e nas genealogias de D. Luiz Lobo
da Sylveira Senhor de Sarzedas ao titulo de Menezes,
aonde refere muitas particularidades; efe pode defcul-
par com o exemplo de grandes Efcritores, o ponderar
algumas eircunftançias , que os Críticos poderão julgar
por pueriz, Ana-



A natureza deo aD. Luiz de Menezes p fangue de

D. Henrique , porque foy íeu quinto Avó por Varo-

nia , c íexco pela primogenitura do Conde da Ericeira

D. Fernando de Menezes, Senhor deíla Caza , Irmaó

mais velho, e fogro de outro Conde da Ericeira D.Lu-

iz de Mencziís, iguaLcm nome, ecm tudo o mais a fcu

neto. Tinha por afcendénccs D.Henrique adous, com
o nome de Fernando , que riveraõ feu Pay , e Avò, que

íe diftinguirao na guerra de Africa; outros dous com
o mefmo nome ceve D. Luiz, grandes na mefma guer-

ra de Africa em fcu vifavò, e terceiro Avò.
Tçve D. Henrique três filhos , que foraô D.

Diogo, que lhe íucedeo, de gentil pvefença, muita pru-

dência, e inclinação à guerra ,
que leguio : D. S*maõ ,

e D. Joaõ de Menezes de iguaés qualidades, e três fi-

lhas , de que a primeira Donna Joanna de iv^enezes te-

ve em igual grào a difcriçaõ , c a fermozura , c cazoa

illuOrcmence com D. António de Almeida, Senhor do
Sardual , Alcaide nu5r de Abrantes , de qnem defcen-

dcm cincoenta famílias da primeira Nobreza de Portu-

gal. Dona Cacherina de Menezes , e Dona Marga-

rida da Cunha, Deixou D. Luiz em Lisboa trcs filijos

iiaõ deíTemélhantes aos de D. Henrique, c hum delles^

do fèu mefmo nome, que foraõ o CondeD. Francifco^^

D. Fernando , e D. Henrique de Menezes. As três filhas

de D. Luiz ate em os nomes tiveraó igual femelhança ,

e a mefma na fortuna, e no merecimento; e com a ali-

ança da Farailia dos Cunhas, que cem a mefma ori-

gem , que os Menezes em E!«Rey D. Fruela II de Lea5
com outo feculos de antiguidade. No íeu cafamcnto na

caza dos Condes da Ribeira, e no do Conde Ò. Fran-

ciíco feu filho na caza dos Marquezes de Caícaes , buÇ-

cou o Marquez do Louriçal outras duas vezes paraaf-

cendentes dos feus deícendentes a D. Henrique progc-^

Bicor de ambas as Gazas pela dos Condes de Miranda y

Marqueses de .Arronches, ht)je Duques de Lafocns. '



A gentileza, a eftarura , á cor branca , e corada, que
íe coníerva no retrato original de Ticiano em D, Hen-
rique de Menezes , a quem o rubicundo deo o nome de
Roxo, faz que naõ fejadefemelhante ao retrato de D.
Luiz, de outro grande, ainda que moderno Pintor

, que
na índia íc colocaõ,eno feu Palácio íe confervaõ.

A virtude fc admira na vida de ambos, vencen-
do na idade juvenil ra cobiça , c na incontinência os
dous niaycres contrários da razac), e os dous mayores in-

centivos da defordcm. O valor em varias partes do mun-
do foy em ambos igual, etaõ fcmclhance o dcíintcreíTe,

c^ue em lugar de tcfouios, morrendo ambos no fim do
íeu govcino da índia, naõ deixarão cabedal algum , e

os enteriow apiedada, eaattençaõ dos feus fubditos.

Ambos difttibuirpó pelos bcnemetitos os mayojcs bene-
fícios , favorecendo aos feus inimigos, e ingratos , c6-

fefiando publicamente em fua vida , e em fua morte a
falíMade , cinjuOiça, com que os arguio a fua inveja.

A fortuna os igualou cm tudo , porque lhes foy
favorável na guerra , e na fama , e contraria na emula»

çaó , c>na brevidade da vida. Am.bos governarão a ín-

dia de pouco mais de vinte e fete annos, fem que hou-

veííc defdc o ícu defcob'imcnto atè o prefente quem
de tão poucos annos occupaíle tão fuperior emprego;
AíTmi o obferva Manoel de Faria e Souza, do tempo
de D. Henrique atè o em que efcreveo no Comento ao
Soneto referido, e affim fe verifica do anno de 1640;
atè o prefente, ainda que bem averiguada aChronoJo-
gia, D.Henrique tinha vinte c dous annos no de 1^25. em
que principiou o feu governo. Foy D. Henrique o pri-

meiro Senhor do Louriçal , de que D. Luiz foy o pri-

meiro Marquez, Titulo, que El-Rey lhe deo fazendo elle

mefmo efta honrofa comparação, mudandolhe o de An-
cião , em que primeiro o nomeava.

Perroita-fe lembrar neftc lugar que D. Henrique
fuccedeo a D. Vafco da Gama primeiro Conde da

Vidir



Vidigueira, c que fe lhe fegiiio Lopo Vâz deSampayoJ
e D. Luiz a Vafco Fernandes Cefar de Menezes primei-

ro Conde de Sabugofa , fuccedendolhe Francifco Jozè
de Sampayo , da meíma Caza daquclle Lopo Vaz ; e

depois do governo de amfeuDS vio a índia com igual es-

timação a hum , e outro Pedro Mafcarcnhas. Hum , e

outro Sampayo fc oppureraó com D. Henrique, e com
D. Luiz ao governo da índia , de que ambos erao

niuico beneméritos.

Pcdio foccorro a D. Heniique de Menezes El-

Rey de Linda contra o de Bintaõ , e foy reílabelecido :

pcdio foccorro Ei Rcy de Sunda a D. Luiz de Menezes
contra o Maratà , e foy confervado. Vcnceo D. Hen-
rique os Arábios i o mefmo fez D. Luiz. Hum fujeitoa

a Ilha deVlaíTiia, outro a de Zumba. Huma das vicio-

rias de D. Henrique foy contra o C],amorim dia] de S.

António 13. de Junho de 1525. devendofe muita par-

te, da vidoria à artilheria ; e no mefmo dia 13. de Ju-

nho de 1741. e quafi no mefmo tempo de 1742. con-

feguio D. Luiz iguaes triumfos em Bardez , e Salfete,

aonde os multiplicados tiros da noíía artilheria concor-

rerão muito para os bons fucceílbs. Perderão três mil

homens em Panane os inficis em tempo de D. Henri-

que : derrotou trcs mil homens emSangaem aos Mara-

tas na ultima viftoria de D. Luiz. Com ãoo. homens
aííalcou D. Henrique de Menezes Calecut por duas par-

tes , e ganhando a Praça tirou riquiffimos despojos, e a

fez demolir: com 600. homens mandou D. Luiz alfal-

tar o campo , c Praça de Sanguern , e também a fez de-

molir depois de a íaqucar. Preparava fe D. Henriqua.

para hir conquifiar ao Norte a Praça de Dio: prepara-

vaíe D. Luiz para hjr recuperar ao Norte ade Baçaim,

c primeiro ade Chaul , e outras, que fe tinhaó perdi-

do. Ambos íó com treze, mezes de governo vencerão

zté a ultima hora da fua vida, que foy a primeira da

fua gloria, originaudufe a D. Henrique de Menezes pri-

meiro



meiro Senhor do Louriçal a incempeftiva morte da in-

flamação ,
que padecia em huma perna , e a D. Luiz

de Menezes primeiro Marquez do Louriçal da gora em
hum pé, que dizem que remontandoíe , foy o princi-

pio da fua ultima enfermidade. Ambos fe íepuitaraõ

primeiro na índia , e foy D. Henrique tresladado á Ca-

pella mor do Convento de Santo Agoftinho deNoí-
fa Senhora da Graça de Lisboa , de que feus defcen-

dentes faó Padroeiros , c aonde com o primeiro Conde
da Ericeira , que a adquirio , eílá enterrado , e o Con^

de da Ericeira D. Luiz de Menezes também defcança:

e poderá fer , que fe naõ ordenaffe o contrario , feja

transferido para taô nobre jazigo D. Luiz de Menezes

5. Conde da Ericeira, 9. Senhor, e primeiro Marquez
do Louriçal de eterna > e faudofa memoria.

F I M.
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CÈ2AR EN TREOS PIRATAS
adquirio gloria na mefrna infelicidade.

DISCURSOACADÉMICO
E ALLEGORICO,

Na occaftao , em que os Firatas cativarão

o Conde da Ericeira VifoRcy
da índia.

TA
na idade juvenil moftrava JuIio Cezar que havia

de adquirir pelas armas , e pelas letras gloria im-

mortal, aparcau4ofe de íiia iluftfe efpofa, filha de
Cinna Varaõ Confular, Moftrou na Azia o fèu valor

na cxpugnaçaõ dé huma Cidade , em convocar huma
poderofa Armada , em ajuftar as fcdiçoens civiz , em
vencer a inveja , cm aproveitar o ócio com o eftudo ,'

atè que a fortuna fazendo aliança com a inconftancia

de Neptuno, o pode vencer no mar, e arrojando-o a
Ilha de Pharmacufa o acharão os Piratas, fó com crés

dos feus domeíticos, porque os mais fe tinhaõ fepara-

do com jufta cauza , e cedendo à força , efteve alguns

dias em poder dos Bárbaros taõ refpcitado, que a grá-

deza das fuás virtudes atè fe deo a conhecer aos im-

placáveis CoíTarios de Cilicia, que nao còftumavaô dar

quartel, e pedindo pouco pelo feu refgate, defcobrio

na Ilha vizinha cincoenta talentos com o feu credito,

que pela eílimaçaõ de Budeo , ede Babilónio, que in-

cerpetrouSúetonio para o uzo do Delfirn,valiau doze mil

patacas.Expoíto na praya,cafl:igou depoiscom huma arma-i

^l^gill^fmos que o tii;haj(vendido com tanta veotajem;

Eftc



Ffle fóy o fucceflo fielmente referido ho 2. €4.
capitulo da vida de Cezar efcrita pelo grande Tranquil-

lo; no principio da de Plutarco, e no 2. livro da Hií^

toria de Velleyo Paterculo, que diz eílas palavras, it^em

foffea admodum ]Hverjis cttm a piratis caftus e[fet , ita fe fer
omne fpatiíim , quo ab iis reterítus eji ^ apud eos gefjit ^ ut

pan/er iis terrort^ ver,eratíon}cjue ejfeí, E deixo de referir

as palavras dos outros Authorcs , porque Jas fuás va-

rias liçoens nefte lugar fez huma erudita diílcrtação Ca-
faubono, e o aíTumpto , que era poético, íó deixa a
profa a liberdade de livrar também das prizocns a ora-*

ção; mas não de reduzir os pcnfamentos Académicos aos

criticos.

O que o vulgo tem por infelicidade , julgão

os Sábios por forcunn. Foy em Cezar prcfagio das

vidorias o íer vencido, porque a conílancia na dcfgra-

ça he o primeiro indicio , ou para dizer melhor , de
monílração do animo hero'Co. A violência da tirania

dos Bárbaros parecia impoífivel que cedeílc a outra vi-

olência fuave, com que o valor dos inimigos fe faz a-

madíj nos ânimos generofos: a refiftcncia incita a tiran-

nia , e aqui a dominou. Quantas mortes fez o braço

de Cezar nos Piratas erão caftigos judos. Conhecerão os

mefmos delinquentes a razão da pena , e em vez de irri-

tarfe, venerarão o executor , pois lhes commutou pela

infâmia do verdugo a nobreza do golpe. ExpreíTamen-

te diz Suetonio que Cezar queria vencer a inveja ,' e

pot iíTo deixava a Azia , et ad declinandam invidiam. Que
inuyto que quem abatia a inveja , triunfaííe do ódio?

Por iíTo fe lè no mcfmo Author ,
que Cezar eftava en-

tre os inimigos com indignação: dignamente , leni ou-

tros, c com veneração dizem Velleyo, e Plutarco. E-:

quivocou a virtude de Cezar de tal forte as paixoens

,

que não íouberâo diftinguir os Bárbaros o temor do
leípeito; aflim o diz Paterculo, ut fariter iis terroriy

vcfferAtionique effet. O dcfvanecimento de render a Ce-

R ii zar



zar deu aos fcus contrários huma tão nobre vaidade,

que (oy o vicio o caminho da virtude, pois pela aii*

bicão da gloria entrou a mefma gloria , c domdlican-
do a ferocidade pode mais a admiração, que o rigor, ti-

ra Cezar vivo , o vnico , e animado padrão , que jufti-

ficaíle não fer Cezar fempre invcncivei ; mas como eftav-

va da parce do animo efcrevcr na alma o caracber de

inviólo , as mefmas cadeas , que podião multiplicar a

força da tirania, Te romperão na firmeza, com que per--

manecia a liberdade do efpirito , e foy mais defarmar

os Bárbaros para que fe não atreveííem a forjallas , do
que íeria rompellas, porque a liberdade fó fe conferva

paramente não chegando a perderfe, pois os libertcS'

acè depois de izcntos não apagavão os íinaes da efcra-

vidão.

Não foy Cezar prizioneiro, ainda que foíTe pre-

zo. Eftava o cativeiro da parte dos íenhorcs , fervi.ío

,

e refpeitavão ao que parecia eícravo. Conhecerão fe a íi

mcfmos, iiluílrarâo-fc íervindo a Cezar , que adquirro -de

tal forte o dominio , que ate dominou aos que o do-

minavão, Admiroufe , e não o pode exprimir toda a

difcrição de Paterculo ; cur enim ^
quodvel mnxlmumefty'

fi narrari verhis fpeciofts non potefiy ommitatítr^. Erão gu-

ardas para o reípeico os que o querião fer para a fegu-

rança. Não cabia na eítreitx-za de hum cárcere, quem
na idade juvenil já tinha merecido nas Praças, que foc-

correo , e conquiílou , e nas vidorias navaes, que con-

feguio, Coroas civicas, em que fe defcrevia hum cir-

culo mayor , que a esfera do mundo. A cfpada de Ce-

zar naò achava forças nos braços de inumeráveis Pira-

ras, para que a pudeílem fuftentar em quanto fe dcfen-

deo , foy o inflrumcnto do feu caftigo , e antes a qui-

zeraõ ver na mão de Cezar, que temião , do que na

fqa, que os infamava, ppis davão a conhecer a debili-

dade dos braços , quando fe vifie o débil irapulío dos

golpes. Quem não eftima mais Hercules com duas ,

do



do qiíe Bnareo com tem maosr Bempc^ia-S 5pre^

os Bárbaros que Cezar ficando vivo, os não havia deU
xar -viver j mas alguma luz de Religião, que ftmprc:

tem aquclles , a quenv o remor faz os Deoíes ^ ihefezí

recear mais o erpinco de Cezar divinizado, que aeípa^-.

da de Cezar vingacivo. Houvcraõ como mayor crime o
facrilegio , que o roubo. O abatimento de outros inH
migos que com groílos navios , e poderofas Armadas ^^

nos diz Plutarco que aquelles Piratas occupando cntre^

as Ilhas, tinhão fuperado, náo lhes tinha enfinado a

arte de vencer homens grandes, He próprio da tirania

infukar aos abatidos, e temer aos varoens fortes; náo^

chega a alcançar aos que fe clevaó , e lo pode opprimiçí

aos que fc abatem. iílí^i

Naõ quiz Cezar em fim aproveitar efte terror;^

e veneração , que achou nos Bárbaros , no que podia
parecer intereflèí conheceo o pouco, cm que o eftima-^

vaõ avaliando-o em menos fobido preço , mas reco*
nheceo, que naõ tinha eftimaçaó o fcu valor. Suetonio
nos diz que os feus companheiros, e criados acharão prom-
ptamente os cincoenta talentos , e que remindo a Ce-
zar , o deixarão os Coílarios expofto na praya ; parece

que íe encontra a nobreza , que deu a Cezar a vida

,

confervou o refpeito , c reftituhio a liberdade, com a
vileza de o vender tão barato, mas não he aíTim , por-

que o ferro das pnzoens fe deixou cortar pela inven-

cível tempera do ferro da efpada , e coftuma fer mais
difficil de cortar a paixaô da cob^a : o mais preciofo

fe paga com o ouro, o mais vil fe caíiiga com o fer-

ro: o valor intriníeco de Cezar era ineftimavel, por iíTo

lhe pagarão tributo os contrários: o valor extriníeco

fcmpre tem preço , mas foy fó generofidade de Cezar
diftribuir tantos talentos pelos inimigos para illuílralos,

pois o vencerão quando vencendo o íeu eftipcndio , fi-

cavaô parecendo feus foldados. O mefmo Cezar quando
bufcava por mar a hum poderofiffimo Rcy, tinha na A-

zia



zJa recebido foldcSj JHp&9idU frifHà Ih Afu fecit diz Su-

ctonio, Efte foy o preço , que os Bárbaros , que encaõ

niereciaô eftenome, quizeraõ por Cezar; eraó riquezas

da Azia , que elle defprezava tanto
, que fó falvou em

buçro naufrágio nas coftas de Africa com a íua peflba

os fcus efcritos. Ficou Cczar livre , e também o ficou

do beneficio recebido na vida, e na attençaõ, que lhe

deraõ os Piratas para lhes poder dar o caftigo , jà que
ellcs no dinheiro que tomarão , e pedirão , o livra-

raã de ingrato. AíTim experimentarão depois na mefma
Ilha, que foy theatro de tão defigual vidoria, o cafti-

go , que lhes deo Cezar de taõ atrevida culpa , por-

que nos Heròes não pode haver vingança, fenaõ for

juftiça. França o celebrou depois gloriofo , Efpanha tri-

lifmfante, Lufitania benéfico, o Firmamento luzido, e

quebrantando nefte primeiro infortúnio a adividade da

emulação , teve para bencnerito mais huma cirçunftan»

cia, quando pareceo infelice.
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