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PROLOGO
NO TERCEIRO LIVRO DO DESCOBRIMENTO
& conquista da índia, pelos Portugueses Dirigido â

mujto alta & Serenissima Raynha dona Calerina de

Torlugal nossa senhora.

*.A«^A^/*«v^í*^A^»

Por Fernão lopez de Castanheda.

Tito livio historiador romano
muyto alta ^- serenissima Raynha N. S. Pola historia

que escreiíeo da fundação de Roma é^' do tna\s que os Ro-
Ttiãos Jizerão na conquista de seu Império^ foy antreles

tão celebrado
,
que por isso ho teuerão em grande admi-

ração nas prouincias estranhas. Em tanto que muytos
naturais delas , sendo Roma naquele tepo a mays notauel

cousa do mudo , mais hiâo a ela por ver a Tito liuio que

a suas grandezas. E ho mesmo Jizerão outros muytos his-

toriadores de suas cousas, que por ventura não forão tão

famosas .^ se aqueles que as escreuerão as não souberâo

tão bem representar , Porque na sua eloquência consiste

muyto , serem elas grandes ou pequenas , o que sentindo

bem aquele grande Alexandre teue Achiles por tão bê avê-

turado em ter Homero por escriptor de suas façanhas ^

como testificão aqueles dous versos tão notórios que disse

quando vio a ymagem Dachiles^ ^' deseiou tanto que Ho-
mero fora em seu tempo pêra escreuer suas cousas

,
que

dizedolhe húa vez hú seu q lhe leuaua hua grade noua
,

pregútou se era Homero resucitado, E vendo eu quâ es^

limados erão os historiadores de cousas dignas de memo-
ria. Posto que fique muyto abaixo do engenho de Home-
ro éf^

não chegue á eloquecia de Tito liuio, Deume ousa-

dia a escreuer o que os Portugueses Jizerão no descobri-

mento ^ côquisla da índia serem as façanhas tays
,
que



em fjrandcza ^ fama r^- admiração ^ teuerão muyta auã-
togem ás (j escreucrãn Tito huio ^' Homero. E tniho

que qanhcxi muito cm ser ho primeijro Porluqucs que nn
nossa limjoa as resuscitey , estado mortas de cincoenta

umios , fj* 7}ão somente em PortufjaU rnas em outros reij-

7ws onde deseiauão muyto de as saber. Do que he teste-

munha imprimirse agora em Paris em liugoa Frãcesa ho

primcyro tiuro desta historia
,
que tornou na mesma lin-

gou mestre Nicolao ,
que ca foy Ute dartes no Coleqio

Real ^' afora isto fuy também ho primeiro que mostrey

ho engano que muytos tinhõo q na lingoa Pojtuquesa não
se podia escreuer quanto quisessem assi como nas outras

,

se ouuesse quem ho soubesse fazer E aiudoume a mostrar

esta verdade aquele fjrande poeta Português de muyto
grande erudição ho doutor Francisco de sá^ com as obras

que tem compostas na nossa lingoa em prosa ó,- em. ver'

so , oul7 Terecio de jwsso tempo , outro Plauto, óf- outro

Virgílio. E outro tão marauilhoso engenho como ho de

cada hu destes. E ho galardão que me derâo algus vos-

sos Porluqueses^foy acanharem me as obras de meus tra-

balhos diãle de sua alteza. Poendo nelas tachas., sem, as

nomearem, pêra que eu náo soubesse de que me auia de

defender. Porque se ho soubera eu ho fizera ^ farey se

ho souber ,
que não sou eu de qualidade , ne tenho tão

pouca obrif/ação donrra que não atente muito bem ho que
jaço. E mays em cousa de tãta importância que auia dir

diante dos olhos de Sualteza
., âf^

se me eu detiue vinte

- tantos annos em escreuer esta historia
.,
foy porque a fi-

zese como auia de ser
,
principnbnéte na verdade. E es*

ta certifico a V. A. que a não soube era minha casa
,

nem a mâdey prequíar por tscripto aos que a sabião
^

ponjue me não respõdessem como sacertasse , ou por oc-

cuj)a^ão ., ou por outra qualquer causa. Mas que a fuy
saber d índia passando na viaqt brauas^ ^ lerriueis for-

mptas : com q me vi perto da morte <^ sem esperãça da
vida cô trabalhos de qrande fome ^ de muyto mayor se-

de. E lã com mil periqos
.,
em muy espantosas peleias de

hôbardadas ^ -espingardas sem conto : E anirelas soube



eu a verdade do que auia descreuer de muytas cousas de

vista ^' outras douuida. E não de quaesqr pessoas , se-

iiâo de capitães §- Jidalgos ,
pessoas de niuyto credito que

jorã presentes a elas^ enformandorne por mim mesmo dos

mais que pude ho mais miudamete que mo podião dizer:

E ajirniayidome de todos com iuramento
,

que segundo

sua lembrãça me falauam verdade. E pelo mesmo modo
ho fiz despoys de tornar a Portugal , onde me acahey
denformar do que não pude saber na índia de muytosji-
dalgos ^ Capitães que eram ia vindos de /a, que nunca
deixey de ir buscar onde estauâo

,
posto que fosse lonqe.

Que també me custou muyto trabalho , caminhando por
calmas ^ por frios. O que duuido q outrem poderá so-

frer. E bem pode ser que estes aque pregútey lhes não
lembraria de me dizerem algúas particularidades , ou pe-

lo qrande discurso do tempo se esquecerão dalgús nomes
próprios de Capitães ou doutras pessoas que diriâo hús
por outros. Porem a realidade da cousa como passou

,

foy verdadeyra poios muytos que côformauão nela , e por
achar que era assi em cartas messiuas q algús escreuião

a outros do que passaua, E assi em trelados Ó)^ lembrari-

ças que muytos curiosos escreuerão do que se fazia na-
queles tepos. E Joy me grande aiuda pêra me não con-

tentar tudo o que me dizião ho tepo que andey na Índia
,

^- o que vi dela
,
que se isso não fora bem me poderão

enganar como a que não tinha visto a terra , nem sabia

como se podião ou não podião fazer nela as cousas , nos

lugares em q acõtecerâo , E por isso que ha descreuer

historias ha de fazer os diligécias que eu fiiz ^^ ver a ter-

ra de q ha de tratar como eu vi., que assi ho fizerâo es-

ses historiadores antigos éf modernos. E bem sentia isto

el rey dó Afonso ho quinto de Portugal^ quando mandou
Gomezeanes dazurar cronista destes reynos a Alcacere
pêra lá escreuer como testemunha de vista , o que os nos-

sos fizessem,. E soubesse ho sitio da terra de que auia des-

creuer
, ^ aprêdesse as particularidades da guerra pêra

saber como auia de falar. Porque muyto sobre natural
ha de ser ho engenho que ha de saber escreuer do que



nunca vio, O c/ue se me não pode dizer Porque vi tor-

mentas , vi batalhas no mar ^ peleias na terra
,
^' espe-

iiaçar nauios ^ c^- bater muros éf vecer a imiqos ^ é^^ falo
como csprcmenlailo , E se isto souberão os que tacharão
minhas obras ^ bem creo que ho não fizerâo , antes me
aiudarão polo muyto q todos meus naluraes me deuem
•em ilustrar suas ho7irras c^- de seus antecessores que fa-
rão no descobrimento da índia éf em sua conquista

, que
estauâo éf esteuerão sepultadas ^ se eu não fora. Mas não
^uero que ntc deuâo iito ^ assi polo presente como polo

futuro , se nâo a V. ^. Porque eu por este desgosto de

todos saberem tachar ^ poucos fazer estaua determinado

de da qui por diante, não sair a luz com meus traha-

2hos , se 7ião fora saber camanha <^' quam singular mer-
cê me y. A. fez tm se auer por seruida dos dous liuros

que emprimi
., óf dizer que não ouucra ho q vay neles

aestar encuberto tanto tempo. E com ho fauor de tama-
7iha mcrce não temi inueiosos , nem mal diz''tes. E pu-
bricarey ho terceyro , c^- prazendo a nosso senhor pubri-

carey logo os outros debayxo do emparo de V. A. êf
por isso a V, A. se dcue ho que se da qui por diante

souber das cousas da Jndia , como se deué outras muyto
grades Óf muy assiynadas mercês que faz coda dia a seus

vassalos, que sayn muy largas de contar. De modo q se

somos os jnais bem auenlurados pouos do vniverso
,
por

ter ho maus excelente éf- singular Rcy dos que reynão em
todo ele. Por nos defender das muyto grandes ^ ensofri-

ueys oppressôes
,
que os outros pouos padece, como he no-

tório. Assi ho somos em ter por Raynha óf- senhora a
V. A. cuias heroycas virtudes não tem conto âr aquém
outra nenhua princesa he igoal.



LIVRO TERCEIRO
D A

HISTORIA UO DESCOBRIMENTO
E

CONQVISTA DA ÍNDIA
PELOS PORTVGVESES

Per mandado do inuictissimo rey dom Manuel de glorio-

sa memoria, em que se contem as cousas que íorão

feytas no tempo que Afonso dalbuquerque a gouernou.

C A P I T O L O L

De como do Fernando Coutinho Marichal de Portugal
^

detei^rninou com ho qouernador Afonso dalbuquerque
,

que fossem sohre Calicut : ^ de como forâo auisados

(kl disposição de Calicut.

iTielido Aft)nso dalbuquerq de posse da crouernàçn da
índia, dò Fernàdo Coutinho Marichal de Porlugalf pos-

to que no Muro segundo por erro se chama dom Fran-
cisco) que ja entendia na carrega pêra Portugal, como
trazia por regimento: deu híia carta delrey ao gouer-

nador, em que lhe screuia que era seu seruiço q ho

Marichal destruísse Calicut, se lhe bem parecesse: &
que acerca disso seguisse ele gouernador seu parecer.

E sobre tudo ho marichal lhe pedio que ho ajudasse

nisso, & ele lho prometeo dizendo qtie lhe parecia bê

destruirse Calicut: & que a instruçà, de como se pode-

ria fazer lhes daria Cojebiquin ià niorador, tamanho
amigo dos Portugueses, que por amor disso se perdera

em lêpo de Pedraluarez cabral (como d'sse no íiuro pri-

TOMO III. A



2 DA T! ISTO RI \ DA INDÍA

iiieyro) Por.i o q foy loiro chamado, &, foy secrelnnícn"

II* .1 Corhiiii , í>c lhes disse í) Calicuí estaiia em deSfio-

s\c/\o pêra se lhe lazer miiyto dano, por quanto ho r^a-

morim era na serra, Sc ua cidade auia poucos nayres^

a respeyto dos mnylos que nuia quando el rey hi esla-

ua, & esses tinhao pouca lenihrança do ninguém ir so-

breies : & que toda a íorlaleza da cidade era da banda
do sul onde eslaua ho çarame delrey

, q lie ho seu pa-

gode
,
que seria híi tiro de hésla do mar, & ali auia

liíia tranqueira bem artilliada , porque como daquela

banda auia boõ desembarcadoyro receauase el rey que
por ela se enlrase a cidade, & por isso a mandou forta-

iecer. Pore que da banda do norte donde a desembar-
cac;ao era diíicullosa nao auia nenhíia fortaleza, & por

isso se podia ali melhor desebarcar cj na outra parte:

&, que ainda que nào fizessem mais q queimar vinte

nãos nôuas que os mouros tinhao ê estaleiro pêra mãdar
aqle ano ao estreylo carregadas despeciaria

, q seria

muyto granfle cousa porq na poderia ta asinha fazer ou-

tras , &G ^ el rey de Calicut recebiria nisso muyla per-

da, por amor dos dereytos íj perdia por nào ler outra

rêda. Auida esta instrução por Cojebiquin propôs ho

IMarichal em conselho o que lhe el rey seu senhor míl-

daua acerca de Calicut , && a enforn)a(-no q tinha. E
vista a perda q el rey de Portugal recebia de Calicut

no seu trato da especiaria , & a desposi(;ao em que a

cidade estaua, &. ho muyto que se ganhaua em lhe «quei-

marem as vinte nãos, que fossem sobrela & a deálruis-

sem. E isto determinado p(;r quanto ainda a mayor par-

te da armada da índia estaua varada, &, se faria deten-

ha em se deitar ao mar, assentarão que fosse a gete em
três nãos da armada do Marichal que estauão carrega-

das , & assi nas velas da Jndia que logo podessem ir.

E fazendose isto prestes chegoii a Cochim Vasco da sil*

ueira, que por mandado de Duarte de lemos hia ( co-

mo disse) a pedir a armada ao gouernador, a quem
dando este recado deu também ho lerlado da prouisam
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de Duar(e de lemos & ho seu regimento. O que visto

pelo gouernador ouue as prouisões por boas, & disse q
lhe obedecia , & fjue logo dera a armada se nã esleuera

com ho IVlarichal de caminho pêra Calicut, que da vol-

ta q prazendo a Deos lornassem ele despacharia logo a

armada pêra Duarte de lemos. E vendo Vasco da siluei-

ra a muyta honrra q se aparelhaua naqla viajem , como

ele era muy especial cauaieyro oífreceose ao gouerna-

dor pêra ir coele: o que lhe ele teue mujto em mercê,

porque ho conhecia por tal.

C A P I T O L O II.

De como ho qoiiernador ^ ho Marichal partirão pêra

Calicut pêra a destruir^ t^- cher/arão a ela. E de como
ho gouertiador desembmcou prnneyro

óf^
a causa porque,

jT restes tudo o que era necessário pêra ho gouernador

& ho Marichal hirem sobre Calicut, partiranse na en-

trada de laneyro de niil &. quinhentos & dez, & leua-

riâ consiíío mil & seyscêtos homes pouco mais ou me-
nos, & ho Marichal leuaua bandeira na gauia , & obe-

diciãlhe os capitães de sua armada que erào os q disse,

& ao gouernador obediciào os da armada da índia, que
erào dom António de noronha seu sobrinho caj)ilão da

fortaleza de Cochim , ê cujo lugar ficou António real

alcayde mor & patrão mor da ribeira, Manuel paçanha,

Fernão perez dandrade, Jorge da silueira, Ayres da sil-

ua, Francisco panloja, lorge fogaça, Duarte de melo,

dom leronimo de lima, Francisco pereyra Coutinho,

Manuel de lacerda , António pacheco, Simão dandrade,

Diogo mendez, Vasco da silueira. Francisco de miran-

da chichorro, Felipe r(>driguez & Simão martinz. F che-

garão a Calicut aos dous dias de laneiro hú dia aa tar-

de, & as nãos grossas surgirão de fora úo arrecife Sc as

de remo de deniro: & aq«ji se passarão ho poiíernador

& ho Marichal às duas galés de que erào capitães S;-

A 2
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niào dandrade &. Dioyo iDciidcz , Si no por(o nào aclm-

rào nenhus paraos f[ lhe contrariassem. Surta a nossa

so-frota ho ^('uernador &: ho IMaricljal íi/erào consellio se

brt? a ordem que leriào em dar na cid.»de , & antes qu
ho gouernador proposesse ,

pediolhe ho mariclial q pois

cIj tinha ganliada na índia mii} ta hòrra, 8c |>odia ainda

ganhar niuyto mais, que lhe pedia que llie desse a dian-

teira naf|le feyto pêra poder ganhar algíia que ieuasse

pêra Portugal pois a liia buscar tào longe. Ho gouerna-
dor lhe disse q era C(jnten(e de liie lazer aquele serui-

ço
,
porque a ningue deuia tanto como a ele que ho li-

iirara de seus imniigos & ho restituirá em sua honrra

(pie fizesse quanto íjuisesse, porque ele era gouernador.

E outorgada a dianteira ao IVlarichal foy determinado q
desejiibarcassem àle nianhaà, porque a artelliaria dt)S

jm.cnigos lhe nào fizesse tà(o nojo, & que fosse a desem-
barcaijào defronte do çarame delrey : & q ho inarichal

& ho gouernador desembarcassem primeyro í] nenhíi

dos capilàes: &- que ao INlarichal seguissem os caj>ilaea

da armada tie l^ortugal , 8c ao gouernador os da Índia,

O q logo algiis teuerao a mao sinal dizedo que como
hi auia duas cabe<'as logo aigúa auia darrar, que pêra
que era se nào seguirem lodos ao gouernador, & ho
Mariclial Ieuasse a diàteira. E ho princi(>al a q isto pa-

receo mal foy a IManuel paçanha
, que a fora ho dizer

disse que pois assi era q ludo seria morrer em seruiço

delrey com dous filhos que lhe ainda ficauào. Acabado
lio conselho, & recolhid()S lodos a seus nauií)s aperce-
beranse pêra lio que auiào de fazer, (jue estauà muy
aluoroçados pêra dar na cidade pola fama que tinha
deátar muy lo rica. E duas oras antemanhaâ toda a gen-
te eslaua embarcada cõ seus capilàes, 8c caladamenle
arrancarão pêra terra com a claridade da Jíia que os
alomeana. E ho regedor da cidade por el rey de Cali-

cut eslaua com sua gente prestes em suas estancias es-

perando poios nossos íís. tinha mais de trila mil nayres,
^i' os mais deles frecheiros, & comeí^ouse anlreles muy
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grãíle arroiclo, assi da grila da gele como das bombar-
dadas que desparauao como sentirão que os nossos se

chegauâo : & erào os pelouros láo baslos que algíjs

acerlauào nas lanças dos nossos q hiáo aruoradas, & a

causa porque náo aceríauà nos bateis , era porque as

estácias da artelharia, & o çarame delrey eslauào (ao

altos que senhoreauáo por cima do mar, & os tiros pas-

sauâo por alto, & receado ho gouernador que por lii-

rem assi juntos como hiáo lhes fizesse a artelharia muy-
lo dano, madou cô consentimento do Marichal que se

espalhassem os bateis
,
porem que cada híi seguisse a

seu capilao mor, & assi se fez. E como ho gouernador
se vio a[)artado do Marichal mandou apertar ho remo
aos da sua copanhia pêra defronte do çarame

,
posto

que tinha dada a dianteira ao Marichal : & como eles

por serê da índia sabiào melhor a terra q os de Portu-

gal , & mais ieuauào seus bateis & paraos enseuados &
os romeiros mais destros no ofiicio q os do Marichal

,

leuarãlhe tanta auantajem que chegarão primeyro a ter-

ra : & lambe porque como ho Marichal tosse descansa-
do sobre ter a dianteira vendo que era muylo cedo dei-

xouse ir mu}to de vagar, & por isso desc:iyo com os

seus abaixo do çarame hú boô tiro de berço. Ho gouer-

nador que hia auiado pêra terra tãto q chegou poiou
nela com sua gente, & não esperou peio Marichal, ven-
do q não chegaua ne parecia. E rompendo por aníre
grade multidão de bombardadas, & frechadas que os

nossos não tinhão em cota remeleo com a tranqueira:
& por muylo bem que os immigos a defenderão, pele-

jando muy esforçadamente os nossos a entrarão, mata-
do & ferindo muytos deles, & por força lha fizerão dei-

xar leuando os diante de si desbaratados ate ho çara-
n)e

, q estaua dali a tiro de besta, & jx)r sua fortaleza

estaua cheo de molheres & menmos q se ali recolhera,

& guardauãono muytos nayres com que se ajuntara os

que fugião, & fazendo coeles corpo íizerão rosto aos

nossos
5
que nê por isso deixarão de os cometer com
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inuyto grande impelo chainando por Sanei iag^o: & assi

se começou a peleja, que foy muylo mais ferida qne na
Iranquoyra, porque os immigos se defindiàc como lio-

inOs (] determinauão de vencer ou morrer. E assi mor-

rcriào bem duzentos deles, & os outros fugirão, & doa

nossos morrera muy poucos: & entre lanio que a peleja

duraua aigús dos nossos poserào fogo ao carame, & ar-

deo todo com quanto estaua dêtro. fC acabada a peleja,

porq os nossos níio entrassen» a cidade antes que ho Ma-
richal chegasse mandou iio gouernador a dò António de
noronha que com outros capitães tomasse as bocas das

ruas que sayão pêra aquela parte & as teuesse
,
porque

os nào salteasse os inimigos: & despois disLo veo ho
IMarichal.

C A IM T O L O III.

Do que ho Marichal disse ao fjouernador
,
porque desem."

boi cara primeyro. E de como ho Marichal entrou a
cidade c^- fez grande niorlindadc nos inimir/os : ^ de

€07710 foy morto, ^- os nossos forâo desbaratados.

.Li quando chegou aa tranqueyra vedo o q era feyío,

& que não auia ali mais q fazer, dagastado de lhe pa-

recer que lhe na goardara ho gouernador a palaura que
lhe dera: da primeyra ètrada disse logo muy sollamen-

te, que mal lhe guardara ele o que lhe prometera. E
dizendo outras pahruras conlrele muy ásperas tirou ho
capacete da cabeça, & pos híi barrete vermelho que lhe

Jeuaua hia pajé, & tomou híí pao na mão: & segundo
estaua apassionado cuydarâo algíis q queria ir espancar
ho gouernador, q a este tempo estaua arniando algus

caualeyros: a que logo foy dito como ho Marichal era

chegado, &, que se hia pêra a cidade niuyto menecorio
porque não esperara por ele. A isto deixou ho gouerna-

dor 08 caualeyros, & foysse pêra ho Marichal, que che-

gando ho gouernador a ele lhe disse. Que iie isto A(ò*
80 dalbuquerque, a vossa palaura he híi pouco desvelo?



LIVRO III. CAPITOLO IIT. 7

direis que (ornastes Calicul. Eu ho loiney coesle barre-

te vermeliio, & coeste pao
,
que na he mais necessário

pêra desbaratar os mourinhos da índia. Ho gouernador
por ser ode era , & tábê por o marichal ter mais i;ê-

te q ele , respõdeolhe mãsan)êle : verdade era ^ ele to-

mara Calicut, & q sua era toda a iionrra : & q se nâo
esperara que desembarcasse, fora porq ho vira descayr

muyto abaixo do (jarame, & ele ficara tão perto de ter-

ra, que se esperara por eie mataranlhe toda a geníe
com a artelharia : & por essa causa desembarcara pri-

meyro, & nào por lhe vsurpar sua iionrra. E ele se nao
ouue por satisfeyto coestas disculpas dizendo que eráo
paiauras : & ainda muyto menencorio chanjou Gaspar
ho lingoa, & preguntouLhe se se atreuia a leualo aos pa-

ços dei rey de Calicut, porq lâ acharia com quê pelejar

pois ho nâo achaua ali : & ele lhe raoslrou ho lugar on-

de estauão os paços
, q seria dali mais de mea leg( a

porque era no cabo da cidade. E determinado ho IVIari-

chal de ir la màdou desembarcar dous tiros darlelharia

dos bateys chamados cães [)era os leuar diante, & en-

tregou os a Pedrafonso daguiar : & mandando dar ás

trombetas abalou pêra os paqos delrey, leuando obra de
seyscentos homês em que entrauão todos os seus capi-

tães, &, logo liie ali disserão algíis que não deuia de ir

aos paços dei rey porque erão muy longe, &, que a ci-

dade era tão espalhada, que pêra matar gente não auião

de matar mais da que era morta r & que pois lhe tinhão

desfeyla sua fortaleza
, q era ho principal porq forào , &

queymarlhe as nãos q eslauà varadas, que lhas quey-
massem , & recolhessem a artelharia da tranqueyra &
do çarame , & roubassem a cidade por aquela parte : &
despois de vagar passarião a diante. E ele estaua ião

menencorio que nunca quis se não hir, mandando dizer

ao gouernador onde hia
,
que se ho quisesse seguir que

ho seguisse, E posto que lhe a ele nào pareceo bem a

ida do Marichal, vendo que hia quis ir a pos ele: &
mandou a dom António de noronha que ficasse na praya.
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assi pera a goardar conio pêra recolher a arlelharia da
Irãqueyra , & queymar as nãos dos immigos que esla-

iiao varadas. E mandou a Rodrigo rabelo, & a Manuel
de lacerda, & a Simão dandrade que ticassem coele com
a gente de suas capitanias

,
que seri;i mais de duzetos

hoinôs. E comec^ou logo dom António de mandar lazer

o que llie ho gouernador mandara (pie fizesse. Ho ma-
richal que hia pera os paços dei rey, hia desarmado co-

mo disse, & dizendo. Quem cuydara agora que ho Ma-
ricliai vay assi caminho dos paços dei rey & chegando a
eles achou muytos nayres recolhidos com ho regedor da
cidade, que se acolhia ali como a forlaleza, & ali foy a

peleja muy grande dos nossos cõ os imigos, de que fo-

rao morlos 0}l<~la, & os outros fugira, & os nossos en-

Irarílo os paços, q logo começara de roubar porque aula

neles muy ta ritjueza, & desmandauanse , espalhandose

j)or muylas partes. O que vendo Manuel paçanha disse

ao Marichal q màdasse poer fogo aos j)aços & se reco-

lhesse à praya
,
porque se ho assi nào fizesse terião os

immigos tempo de se ajuntar (que ho ()oderiao fazer era

breue por ser a terra muy to pouoada) & que se assi fos-

se lhes faria muylo dano, porque auiào dachar os nos-

sos carregados de fato, & que se nào auiào de poder de-

fender. Ho Marichal nào querendo tomar seu conselho,

lhe disse que bem sabia como pelejauào os mourinhos

da índia, & que os faziào em Portugal muyto valentes

a el rey seu sí'nhor, que ele auia de descansar & se re-

colheria quando fosse tempo. Neste instante chegou ho
gouernador aos paços, &, quando soube que ho Mari-
chal eslaua dentro nào quis entrar, & com os seus ca-

pitães, & gente que trazia se pos em hum terreyro que
se fazia diante dos paços pera defender que não enlras-

fee muytos nayres que acodià pera entrar: & estes quan-

do viráo ho gouernador se deixarão estar nas bocas das

ruas q ali se faziào, & lirauào aos nossos muytas fre-

chadas, de que ferirão algíis , & hum deles foy Fernão
perez dàdrade que foy ferido em hua perna, & por isso
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se entrou nos paços com outros. E asseníandose em hum
alpendre, foy ter coele ho Marichal, que hia muyto can-

sado & afrontado: & pedindo que lhe dessem de beber,

hum dos nossos lhe deu húa cabacinha com vinho de

que bebeo. E nisto lhe derào hum recado do gouerna-

dor que dizia q se recolhesse que era tempo, ])orque car-

regauào imi} tos imniigcs: & como dali à praya era lon-

ge que os pocriáo em afronta antes que lâ chegassem.

A que ho Marichal respondeo, que se fosse ho gíiuer-

nador entre tanto na dianteira, porque ele íicaua poen-

do fo»o aos paços, & que lhe hia na traseira. Ho go-

uernador mandou logo os feridos diàte
,
porque nào em-

baraçassem os sãos se ouuessem de pelejar. E indo na
traseira de sua gête abalou pêra a praya , & ho Mari-

chal mandou logo poer fogo aos paços , em que aueria

bem duas oras que estaua. O que vendo os mouros se

tornarão a fazer em corpo. E em ho gouernador abalan-

do se descobrirão por bocas de trauessas , & por detrás

de valos dortas que entestauáo naquele caminho por on-

de ho gouernador hia, & outros se descobrirão junto dos

paços, & tirauão aos nossos frechas sem coto sem se bo-

íir donde estauão. O que sinlindo os nossos começarão
de bradar hijs aos outros que se recolhessem porq an-

dauão espalhados : que foy neles tamanha a cobiça de
roubar q muytos estauão metidos polas casas dos mou-
ros & deixauào as lanças ás portas pêra hirem mais des-

pejados, & se carregarê melhor, não lhe lembrando que
podia os inimigos que erão muytos tornar sobreles , co-

mo tornarão & polas lanças dos nossos q vião ás portas

conhecia os imigos estarê dêtro , & csperauãnos & ao

sayr os matauã com as suas mesmas lanças, & era a re-

uolta muylo orande, assi da grila da gête como do fogo

que ardia muy brauo: & ho Marichal sayo ja com algíia

afronta quasi nas costas do gouernador, & ali ho cerca-

ra os imn)igos tirandoihe muytas frechadas, & azagun-

chadas darrefnesso, com que tratauno (ao mal os nossos

que se começarão de desbaratar, & os inimigos carre-

TOMO lll. B
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gauão de cadauez mais sobre os nossos, em (nnlo que

fvy forçado ao JNJarichal vollar a eles eoin ale trinta dos

nossos, fidalgos &, cauaieyros porque lio desapressas-

seni : & os iinniigos (jue os virào Iam poucos descarre-

gao sobreles com grande ímpeto, & antes que ho fizes-

sem dous nayres se apartarão hum pouco do corpo dos

seus , &, ficando atreles 6l os nossos
,
poserào no chà os

escudos & agumias & se abraí^arao, como que se espe-

diiío hum do ou iro. K tornando a lomar as armas reme-

terão eles sootí aos nossos, & matara algíis primeyro q
os matassem, &. logo arremeterão os outros. K nisto

bradara iiaslià de sousa & Kuy freyre (que erào dos (jue

ficauào com ho Marichal ) dizendo :\ gente que voltas-

sem, que j)olejauà os capiUies mores, porque coislo aco-

dissem ao ÍMarichal. Mas ninguém pode acodir, ou na

ousou
,
por os inimigos serem muytos, & porque os fre-

chauào sem piedade, Sc lodos se queriaõ acolher: & se

ho gouernador não fora diàle todos fugirão sem vergo-

nha, nem ho gouernador nao pode acodir pola desordem

que a gele ira/.ia. O que v^do os inimigos c^arrará de

todo com ho Marichal , & com os que ho ajudauào, &
chegauanse a eles tào sem medo que lhes decepauâo as

pernas por as leuare desarmadas: &, tamanho desejo ti-

nhao de os matar, (jue com quanto os nossos os alraues-

sauâo com as lanças, assi passados de parte a parte cor-

riao por elas ale chegar a eles, & os decepauà. K assi

decepados matara ho Marichal & Manuel paçanha muy-
los mouros, & despois cayrào mortos. K bem pronisli-

cou Manuel paçanha sua morte no que disse estando no

porto de Calicul: òc assi acabou com quatro filhos que
lhe ja linhào mortos em outras batalhas, comoconUya-
tras, & de cinco que leuou á Índia escapou ho mais mo-
ço, que se chamaua Aujbrosio paçanha, que lambem
aqui ouuera de acabar se ho nào mandara ho anuo pas-

sado pêra Portugal, porcjue lho nào matassem como aos

outros, & ficasse dele algum filho que perj>etuasse sua

geraçãu. Mwrreo aqui lambem Vasco da silueira, que ho
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fez como valente caualeyro, que ferido de muytas fre-

chas se topou na boca de húa trauessa com trinta nay-

res , & cometendoos com muyto esforço matou Ires com
a lança, & passando auante foy morrer com ho IVIari-

chal : com quem tambe os mouros matarão Ruy freyre,

Pêro fernandez linoco, Francisco de miranda ciiichorro,

Felipe rodriguez, & outros a que não soube os nomes
ate treze lodos fidalgos & caualeyros

,
que todos morre-

rão como muyto valentes homes , dando suas vidas po-

las de muytos mouros que malarâo primeyro que mor-

ressem , sem lhe ho gouernador poder socorrer pola

causa que disse. E vendo ele a multidão dos immigos
que calregaua, & por ser ho lugar por onde hia muyto
estreyto pêra voltar tanta gente, & por os nossos co-

meçarem de fugir com medo do que acontecera ao Ma-
richal não se quis deter & proseguio auante passandose

â dianteira por conselho dos fidalgos que hião coele pê-

ra ter a gente que se desniandaua & f»>gi?ií & eles fica-

rão na traseira. K ho conselho fcy muyto hoõ pêra ho
tempo, porque ainda cõ se ho gouernador passar â dian-

teira , era ho medo tamanho nos nossos que não deixa-

uão de fugir por os immigos os perseguirem, & aperta-

rem muyto de todas as partes, assi por abertas q sayào

ao caminho como por de cima dos valos das hortas que
entestauào nele, que erão tão altos que os mouros fica-

uào sobre os nossos & os ferião: & tão brauamente car-

regarão sobre ho gouernador que ho fizerão deter. E
aqui foy híia braua & áspera peleja, em que foy morto

Gonçalo queymado alferez, & assi outros muytos ft^ridos

& antreles ho gouernador de duas za^unchadas, hOa no

braço dereyto de que despois ficou aleijado & outra no

pescoço, & esta foy pequena. E andando assi ferido veo

hum pelouro de bon)barda da parte dos immigos e deu-

Ihe nos peytos , & em lhe dando chamou ele por nossa

senhora de goadalupe, tão deuotamete que rogou a nos-

so senhor que lhe não fizesse n)al , c{ mo não fez mais

que derribalo no chão. E em memoria deste milagre

B 2
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mandou ele despois osle pelouro (qiie parece que algu

seu criado recolheu) a nossa senhora de i^oadalupe, com
mil cruzados desnutia

,
pêra se comprar renda conj que

ardesse pêra sempre hua alamjíada dianh' da imagem
de nossa senhora , & eslà esta alampada anlre as alam-

padas dos reys. E (»s frades »lo níoslcyro de nossa se-

nh<'ra de goadalupe lo este milaf^re escrij)lo com outros

muytos que nosso senhor tem feylos j)or roii^o de sua glo-

riosa madre, íc ho lêem aos estrangeiros (jue ali vao em
romaria, princij)almente aos Portugueses. E caindo ho

gouernador da pancada que Jhe deu ho pelouro, em ele

caindo acodirào mnylos immigos pêra ho matar, & fize-

ràno se nào fora IJinis IVrnandez de melo, &. António
de sousa de Santarém que ho defenderão com niuyto

esfnrcó. E bradando algíis dos nossos que matauào ho

gouernador, acodirào os fidalgos que hiao na traseira,

& com sua chegada se afastarão os immigos. E ja a es-

te tempo ho gouernador eslaua posto sobre hum pades,

& linhàno as costas hum I^Y^rnào caldeira seu pajé &
outros. E estando ele em seu acordo disse aos fidalgos

que nao era nada, & assi abalarão pêra a praya. E cois-

to que acontcceo ao gouernador acabarão os nossos de
se desbaratar: & sem os fidalgos os poderem ter fugiâo

a quem mais podia, & os immigos a pos eles, ferindo

& matando. E indo coesta afronta lamariha, hum fidal-

go chamado Ruy galuào filho de Duarte galuão tomou
as costas hum Aluaro vaz que se lhe encomendou, por-

que de ferido nào podia andar: & ele como muyto es-

forçado caualeyro que era ho saluou, lenando ho ás cos-

tas ale a praya, nà lhe lembrando iio perigo de sua vi-

da, & valeo aos nossos que era a praya perto: que se
fora mais longe poucos ouuerào de escapar dos nossos

segundo hiào desbaratados: & ainda ouuerão de morrer
os njais segundo os mouros hiào apertando, se não fora

por dom António, R(jdrigo rabelo, & os outros capitães

que estauào na [)raya
,
que vendo os assi lhes acodirào

logo, & Hodrigo rabelo foy ho primeyro que acodio ar
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dom João de lima & a Anlonio pacheco que hião cer-

cados de muytos nayres , & lào feridos que se não po-

diào defender & também de cansados. E vedo os inimi-

gos ho socorro que acodia aos que leuauão de vencida
teueranse com medo das esj)ingar(Jadas que os do socor-

ro lirauão, & assi da arlelharia das galês que logo co-

nie(^ou de jugar, & com quanto se os imn)igos teuerão
hiào os nossos táo desatinados

,
que muylos não para-

uão ate ho mar a que se deitauão, que com desatino do
medo não viáo as galês a que se podião recolher sem
nadarem. E porque se não lançassem mais ao mar man-
dou dom António a Simão martinz, & a Diogo mendez
capitães das galés que se recolhessem a elas pêra reco-

Iherem nelas a gente, & assi ho íizerâo : & entretanto
embarcarão ho gouernador muyto fraco. E como foy

embarcado Fernão caldeira aruorou ho seu guião & co-

meçou de bradar muyto alto, dizendo que ho gouerna-
dor era viuo que se recolhessem todos, & assi ho faziào

:

& também porque dom António, & Ruy da cunha &
Rodrigo rabelo esteuerão na praya ate que os nossos fo-

rão todos recolhidos. E ho derradeiro que se recolheo

foy lorge botelho de pombal que andaua com Rodrigo
rabelo, que apanhou muylas armas daqueles que as dei-

xauão pêra se lanearê ao mar: & vendo hcar híi arnês
tornou por ele

,
porq não ficasse aos imigos. E por ser

ho perigo grande que estauão eles perto, & em terra

não auia dos nossos se não ele, começarão de lhe tirar

lanças darremesso do batel de dom António, & do de
Ruy da cunha porque se tornasse, & não querèdo ele

sem leuar todas as armas ho mandaua dom António
prender: o que Rodrigo rabelo não consentio, dizendo
que antes perderia quanto tinha dei rey que prenderea-
Ihe aquele homem , & não lho prenderão.



14 DA HISTORIA DA ÍNDIA

C A P I T O L O IIII.

Do dano que receberão os nossos dos immifjos , éf do que

os immigos receberão deles, ^ do mais que passou.

j^cabados os nossos de embarcar, que era ja bem noy-

le , desp(>is de curado o g;oiiernad()r , & os outros feri-

dos, q íurào muytos, niádou ele saber pela ftola os que

faleciào, & achouse que faleciãn setenta & oylo ho-

mens, s. ho marichal, Vasco da silueira , Manuel paça-

nl>a , Ruy freyre , Lionel coutinho, Frãcisco de mirada

chichorro, Felipe rodriguez , Pêro fernandez tinoco, &
outros capitães, fidalgos & caíialeyros ate vinte, & os

outros erào honií^s nao conhecidos. K posto q esta perda

foy muylo grande, os inimigos a receberá muylo niayor,

porq lhe foy queymada a mayor parte da cidade: & nas

casas, & no qarame dei rey forào queymadas quinhen-

tas & setêta almas antre molheres & nieninos, & fortão

mortos a ferro mil & cento & trinta homès de peleja,

segiido se despois soube pelos mouros de CochT , & de
Cananor, q ho soubera dos de Calicut : & foy tomada
toda sua artelharia , & queymadas vinte nãos nouas ^
estauíi pêra ir a Meca. E se não fora ho desbarato dos

nossos ganharão eles muyta lionrra : & todauia fizeráo

hij feyto noiauel, porq desta vez ticou ho poder do i^a-

morim abatido de todo, & os mouros da índia enuergo-

nhados, porq erão dantes tào soberbos cõ Calicut, &
confiauão tàto em sua fortaleza, que nao somente lhes

parecia que a nao auiã os nossos dousar de cometer,
mas ainda filando & muytas vezes sem propósito diziao,

hiuos a Calicut: Assi q recolhidos os nossos ho gouer-

nador se alargoii de terra &. surgio ao mar pêra dali des-

pedir pêra Portugal a Pedrafonso daguiar, que por mor-

te do Marichal fícaua por capitão mór da sua armada.
E refusando Pedrafonso de se partir dali , dizendo que
tinha necessidade de tornar a Cochim pêra despachar
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sua armada, disselhe ho gouernador q era ja tarde, &
que as nãos que eslauão em Cochim por carregar que
erão muytas, & poderiao fazer lata detença, que por ser

niuyto fora de niouí^âo quando [)arlissem ÍDuernariã em
Moíjambique

,
que seria grande deserui(;o delrey seu

senhor, por isso q se partisse com três que aii tinha

carregadas, & q em Cochi lho despacharia logo oulras

três. q nomeou, & q as outras era seruic^o dei rey q li-

cassê na Índia cõ a gente q fora nelas, & cô a arlelha-

ria, ()or quanto Duarte de lemos q andaua na oulra cos-

ta lhe mâdaua pedir a armada, & dàdolha, ele licaua

sem nenhúa armada, o q seria causa de se perder a ín-

dia
,

por quà soberbo ficara el rey de Calicut polo des-

barato dos nossos, & q se ho visse sê armada hiria to-

mar Cochi por isso era seruiço delrey q lhe ficasse as

nãos, & gête q dizia. Ao q querêdo Pedrafõso côtra-

riar, o gouernador lhe disse q ele hia cõlra ho seruií^o

dei rey, & que assi ho auia de escreuer a sua alleza:

& mais q leuando a seu cargo dous cães pedreiros quã-
do fora cõ ho Marichal aos paços dei rey de Calicui os

deixara lâ , & fugira q os auia de pagar: & coisto lhe

pos outros medos
, q não somête Pedra fonso se calou a

tomarlhe ho gouernador a armada, mas a tudo o que

dali por diãte lhe quis tomar, q ale as Iròbetas lhe to-

mou , & se ele queria cõlrariar pregútaualhe logo pelos

cães. E coesta armada que ho gouernador reteue ficou

ele muyto poderoso , & pode cõ ajuda de nosso senhor

fazer as grandes cousas que despois fez, o que não fi-

zera se ho Marichal não morrera, porque lhe não ouue-'

ra dousar de tomar a armada , & sem ela ouuera de fi-

car huín pequeno capitão do mar, & não gouernador.

E vendo Fedrafonso daguiar que não podia leuar a me-
lhor do gouernador deulhe tudo quanto quis, & partiose

Com Ires nãos pêra Cananor & dahi pêra Portugal.



16 DA HISTORIA DA ÍNDIA

C A P I T O L O V.

Do que ho ejouernaãoi' fez despois que foy em Cochim,

E de como se perderão nos baixos de Pádua Bastião

de sousa éf Frãcisco de saa indo pêra Portuyal,

D.'espois de partido Pedrafonso da guiar pêra Cananor
se partio ho gouernador pera Cochim , onde deu a ca-

pitania do nauio cjue fora de Vasco da silueira a hum
Anlào nogueira cunhado de Duarte de lemos: a quem
escreueo por ele

,
que pelo desastre de Calicut , & por

a armada da índia estar ainda varada não se partia lo-

go & lha leuaua: porem que se partiria tanto que fosse

deitada ao mar, & que la se darião as galês como el rey
seu senhor mandaua. E escreueo a dom Afonso de no-

ronha seu sobrinho capitão de çacotorà que estaua pro-

uido por el rey da capitania de Cananor, rogandolhe
muyto que partisse logo, & escriuia a Duarte de lemos
que lhe desse embarcarão se lha ja não tinha dada. E
partido Antão nogueira despachou ho gouernador pera
Portugal Bastião de sousa, & Francisco de saa, & Go-
mez freyre que tinhão suas nãos carregadas: & indo
por sua viajem Bastião de sousa & Francisco de saa que
hião ambos juntos furão dar nos baixos de Pádua, & por

ser ho tèpo bonança não fi/erão as nao"» mais que abrir

& assentarse na área, & antes que se enchessem dagoa
se foy a gête nos bateys a hum ilheo que esta junto dos
baixos, onde se saluarão com muyto mantimento , &c

muyla fazenda. E estando assi por quanto dali era per-

to a Cananor , & com a bonança que fazia poderião \k

ir nos batí^ys , determinarão os capitães de ir neles. E
porque duue deferenqa snbre quaes hiriã coeles , disse
Fernão de magalhães, aquele que descobrio ho estrevto
de Todos os sanctos, nauegando de Seuilha pera Malu-
co, que bem vião que não |)odião ir todos juntos, & por
se escusarem brigas que eslauão ordenadas

,
que fos-
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sem os fidalgos & hon)ês principaes com os capitães, &
que ele ficaria com os marinheiros & outra gente bai-

xa, com tanto que lhe prometessem eles de lornar por

ele, ou fazer com ho gouernador que mandasse: o que
lhe eles jurarão, & com ficar Fernão de jiiagalliáes quis

a genie baixa ficar, que doutra maneyra ouueradeauer
brigas. E estando ainda Fernão de magalhâes no batel,

ja que se queriào ir, disselhe hum marinheiro ciiydan-

do que se arrependia de ficar. Seniior & não prometes-

tes vos de ficar cõ nosco, disse ele, si, & vedes me vou,

& foysse pêra eles, & ficou : em que mostrou muylo es-

for(^o , & Confiança nos homens.

C A P I T O I. O VI.

Do que aconteceo a Pedrafonso daquiar em sua viajem
,

^' de como chegou a Portuga

L

G.JTomez freyre ho ouífo capitão de sua conserua se-

guido pt)r sua viajem chegou a Moçambique, onde achou

ho capilào moor fazendo agoada. E partido daqui tanto

auanle como ho c;ibo das correntes, fez hiia nao cha-

mada a galega hfia agoa tão grossa que f<>y necessário

^codirlhe ho capitão mór, & meteolhe dentro vinte cin-

co homens, que não podião achar |)or onde fazia agoa,
porque era por debaixo da earlinga : & despois dachada
ioy tonjada cò grande trabalho, porem ho lugar era tão

perigoso que pareceo a todos, que posto que se tomas-

se, que pêra ficar segura não se escusaua descarregar-

se a nao, porque se nauegasse sem lhe fazerê esle re-

médio auia de (ornar a fazer a mesma agoa. E por isso

se determinou em conselho que tornasse a IVloçàbique

pêra se hi correger. E a gente da nao foy tão aluoroça-

da com esta determinação parecenílolhe que erão per-

didos, que lodos de hum acordo disserão que não auião

de ccmsentir que a nao tornasse a trás sem ho capitão

mor lornar nela, & se não que antes querião q os ma-
TOMO III. c
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lassLMii P()rlugiiesos ,
que serem comidos dos peixes. E

vendo lio ca|»iU\o mor este aluoroi^o f)or nào dar lugar a

ni:e se mal.isse aquela gente quis tornar na nao : is.: pri-

nii vr«) que partisse (ouídu lio nauio a liras teixeira pê-

ra (ornar nele, &. deulhe a sua nao em q ho mandou
pêra PoriUiral, &, tornouse pêra Moçambique, Iciuando

c nsigo a Gumez freyre
,

poríjue se a nao se fosse ao

fundo se saluasse a gGte naqueles dous nauios , & teue

bviu de tr<»ballio alo JVloçambi((ue, porque tornou a nao

a abrir a mesma agoa. K descarregada em IVio(,'ambi-

que , em a tirando a niòfe se partio pelo meyo que nào
aj)roueilou mais pêra nada. O que visto por ele, & que
nào auia outro reujedio se nào deixar ali a carga: mà-
dou logo fazer dous fornos, em que se fez muyia cal pê-

ra rebocar &. argau)assar alguas casas em q alojou a es-

peciaria. E fevto isto se partio pêra Portugal a oyto de
lunlio de mil &: quinhentos & dez, que era bem fora

de leinpo, 6c chegou a Lisboa cõ Gomez freyre a deza-

noue Doulubro do mesmo anno.

C A P I T O L O VII.

De C07H0 indo ho rjoueriiodor pern ho eslreylo do mar
roxo deixou a ida por saber que Jaziâo turcos kúa ar-

iiuida na ilha de Goa.

JO cytí\s todas estas cousas que digo, & sendo toda a
armada da Índia deitada ao mar disse o gouernador aos

Capitães, fidalgos, cauaieyros, & pessoas principaes que
andauào coele, que por con)prir a prouisam dei rey seu
senhor queria leuar a armada da índia a Duarte de le-

mos que andaua na outra costa: & que nào queria dei-

Xar neniuia na Iridia p(jr nào auer dela necessidade, por
q»ianto as nãos de Calicut que píjderào hir ajVleca com
especiaria forào queymadas. K naquela mouíjào estaua
certo: nào poderè nauegar de Calicut pêra ho mar roxo,

porque em Feuereyro, Marido ate meado Abril que ela
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duraua não auião os mouros We poder fazer outras nãos.

E todos nprouarào sua determinação, que posto que as-

si a dissesse em puhrico, a verdade era q ele queria ir

sobre Ormuz, & vingarse da Ireyçáo que lhe hi fura fey-

la (como disse no segundo liuro) & porque se os mou-
ros na ap Tcebessem sabendo sua ida dissimulaua com
dizer que leuaua a armada a Duarte de lemos, & por

isso a leuaua toda & tania ciente. E apareihandose pê-

ra partir Jorge da cunha, Fiãcisco de sousa macias, íe-

ronimo teixeira & Luis coutinho lhe disserão que e!es

não ficarão na índia, se náo por lhes parecer que por

ser tarde não poderiáo passar de IVltiçambique , & qtie

por as suas nãos serê de mercadores eles não erão obri-

gados a seruir coelas a el rey de Portugal, se não se

lhes parlassem
,
por isso se queria que fossem cc»ele que

lhes auia de dar outro mantimento a fora o que leua-

uáo de viajem. Ao que ho gouernador respondeo, que
se ele poderá fazer o que pediâo qsie ho fizera de boa

vòtade , mas que bem sabiào q não tinha comissam dei

rey seu senhor pêra dar mais soldo do que cada hum
trazia de Porlugal, & por isso lhes nâ podia dar mais

do que trazião: quanto mais que ele os não deleuera

nem detinha, nê ficarão na índia, pelo que compria a

el rey seu senhor, se não por não terem tempo pêra par-

tir, & pois ficauão que não era muyto fazerem aquele

seruiço a el rey : & n)ais que eles não fulgariào que ele

soubesse que ho não quiserâo seruir. E despois de es-

tes capitães porfiarem muyto q lhe dessem outro soldo,

& nào querèdo ho gouernador dar lho ouuerão de ir coele :

que se parlio de Cuchim na fim de laneyro de mil &
quinhentos & dez, leuando a via de Cananor, & deixou

por capitã em Cochim António real q era alcayde nsôr

& patrão mór da ribeira, porque leuaua consigo dom
António de noronha seu sobrinho, &. leuaua vinte duas

velas. s. dezasele nãos, de que erão capitães ele , dõ

António de noronha, Fernàío perez dandrade, íorge da

Bjlueira , Ayres da silua, Francisco pantoja, Duarte de

c 2
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luelo, dom loroniinu úc l\m.i , l^r.iosco pereyra couli-

iilio, liernaUli íreyre, IVlanuel ilc iacerda, Fraciseo de

sonsa maneias, Icrge tia cuiilia, l-^rancibco coruinel
,

Luis.coulinlio , leroninio leixeira iS6 (iarcia de sonsa, hl

duas caraiielas , de (jue erao capitães António paclieco

íc lorí^e fogaí^a. E duas galrs, de que erào capilaos Si-

inào dandrade iv: Diogo nièdoz , (Só iium barganlini, de

que era capilào Simào niartinz. E chegando ele a Ca-
iianor deu a alcaydaria mor da fortaleza a Diogo men-
dez , 6it a capitania da sua galé deu a Diogo fernandez

de beja : & estando hi chegara, BastiTio de sousa,& Fra-

ciseo de sá nos bateis, em cjue partirão dos baixos de

Pádua, Sc disserào ao gouernador ho perigo eui que li-

caua Fernão de n)agalhàes com a outra gente. E posto

c] ho gouernador soube q eles teuerà muyta culpa em
se perderem por nào guardarem ho regimento que lhes

dera, dissimulou coeles Sc emprestoulhcs dinheiro pêra
suas necessidades, & mádou a António pacheco por

Fernão de magalháes, &, poios outros, que os trouue

iodos a Cananur, onde ainda achou ho gouernador: q
partido de Cananor soube a monte Deli q Fraciseo de
sousa , leronimo teixeira, lorge da cunha & Luis Cou-
tinho o queriào deixar Scirsellie, iduzidos por leronimo
teixe} ra que se fossem todos andar darmada de Ceylào
pêra dentro, porque ali se carregariao de presas,^ o que
ele sabia de quando fora a Malaca com Diog-o lopez de
sequeira, &, que dali sem tornarem aa índia se hiriào

pêra 1'ortugal , como fizera Diogo lopez. E porque isto

niio ouuesse efeyto tirou ho gouernador a capitania a
leronimo teixeyra, & aos outros tomou as njenajens,

que nào fossem híls í'is nãos dos outros, porque ali se

fazia a conjuraçào, que foy desfeyta coeste atalho. E
costeando ho gouernador dali a costa foy ter ao porto

de Baticala onde estauão duas nãos de mouros de Meca
que forào tomadas pelos nossos capitães, & forâo ven-
didas a hus mercadores da mesma cidade. E estando
aqui ho gouernador lhe foy dado liuin recado de Timo-
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ja, que compria muyto a seruií^o dei rey de Portugal
verse coele

,
que lhe mandasse logo dizer onde queria

que se vissem. E per consellio dos nossos capitães fuy

a visía no ilheo Donor que está ao mar dele onde se vi-

rão. E Timoja lhe disse camanho seruidor fora sempre
dei rey de Portugal , & assi ho era : & por isso lhe di-

zia que ho çabayo senhor da ilha de Goa, & no reyno
de Daquem mandaua fazer em híia cidade que estaua
na mesma ilha vinte nãos de castelos como as nossas

,

de que cinco estauào quasi acabadas : & assi tinha fey-

tas algíias fustas com fundamento de fazer híia grossa
armada que andasse por aquela parajem pêra pelejar com
a sua armada, & com as nãos que fossem de Portugal,
& com as de nossos amigos, de que ja tinha tomadas
algíias , & que tinha arlelharia , & muyta & muy boa
gente branca todos turcos que sabião bem pelejar, &
por isso lhe conselhaua que não fosse fora da índia , &
fosse logo sobre a cidade de Goa, porque estaua em dis-

posição pêra a tomar sem perigo, porque ho çabayo era
morto, & hii filho que lhe sucedera chamado íàbem ça-
bayo, não estaua na cidade que era na terra firme a fa-

zer guerra a híia cidade que se lhe rebelara, & que le-

uara a mayor parte da gente de goarniçâ que linha em
Goa, que por esla causa era muy fácil de tomar, & que-
rendo jr lomala iria coele, & leuaria a dianteira, & que
as suas nãos poderiào entrar no rio de Goa. E sabido
isto pelo gouernador chamou logo a conselho, & propôs
nele o que lhe Timoja dissera : & per todos foy acorda-
do que se deuia de trabalhar por se tomar Goa

,
quanlo

mais podêdose auer daquela maneira, &, por isso deuia
ho gouernador de deixar dir onde hia & ir a Goa

,
que

aquilo parecia ordenado por nosso senhor. E de tudo is-

to foy feyto hum auto per Lourenço de payua que era
secretario, em que todos assinarão. E assi foy feyto ou-
tro sobre ho gouernador pedir a todos os capitães, fi-

dalgos & caualeyros
,
que sendo caso que ele falecesse

na tomada de Goa
,
que eles ouuessem por gouernador
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da índia a dom António de noronha ate vir de çacolorà

dom Afonso de noronlia seu liirniao, q elrf^y seu senhor

mandaua que lhe sucedesse na goiiernanqa , o que lhe

lodos promelerào, & assinarão ho aulo que se disso fez.

E assentado que se tomasse Goa, cõcertou ho ç;ouer-

nad«>r cõ Timoja que fosse por (erra sobre a fortaleza

de Cintacora , em que eslaua hum capitão do <;abayo

com t^ente de íjoarni^ão toda branca, &, que trabalhasse

por a queymar, porque a(}uela gente não fosse socorrer

Goa. E concertado isto, se partio dali Timí»)a, &. foysse

allonor, onde junta n)uyla gcte foy sobre Cio làcora indo

p«^r terra, 8^ sua armada ho foy esperar ao cabo Darama.

C A P I T O L O VIU.

De como estd situada a cidade de Goa cabeça do senho-

rio do çabayo.

xlista ilha a que nos chamamos Goa, chamão os cana-

rins, q sani os gelios naturaes da terra Tií^oari , foy do

senhorio do reyno de Daquem , em cuja costa está a

cincoenta legoas de Dabtil : nauegando pêra ho sul está

ê dezaseys grãos da bàda do norte será de sete ou oyto

legoas de roda
,
pouco mais ou menos. Tem duas bar-

ras, a principal de que se seruem eslà na (02, de hú rio

que se chama Pangim , & ao longo dele duas legoas da

barra esta situada híia cidade que (em ho nome da ilha.

E da barra pêra dentro da banda da ilha est;iua hu ba-

luarte, onde agora está ho castelo de Pangim: & da
banda da terra firme eslaua outro baluarte & ambos com
arlelharia. E defronte da mesma ilha de Goa, ondf se

chamaua ho vao deGondalim, q se chama agora ho Pas-

so seco se faz outra ilha anlre a de Goa , & terra firme

que se chama lua & he despouoada : & ho rio ^ Hca

antrela & a de Goa he tao estreyto, Sc de (ao pouca

agoa, que com baixa mar se passa quasi a pê enxuto:

porè ha nele muylos lagartos dagoa, que tamíjem ha nos
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outros rios. li despois que ho çabayo loy senhor desta

ilha, pêra a fortaltcer, màdou que todos os condenados
â morte por jusliqa fossei» lanhados naquele rio com
grande soõ de tròbetas & bacias

,
que os lagartos leue-

rào por sinal da ceua que lhe lançauào, porque comem
hoinês , & acodiào logo como ouuiào as trombetas, &
daqui se acostumarão ali, de maneira que se deixara H-

car, & lizerão casta q ha agora ali muytos, &- quem ou-

uer dentrar por este passo ido da terra firme ha de pas-

sar a lua & dahi a Goa. Tem esta ilha outro passo da
bãda do leuáte obra de híi quarto de legoa deste Passo

seco, q se chama Benastarim, & dhú passo ao outro era

a ilha cercada de muro & baluartes : & ao longo do mu-
ro da parte de dêtro era a terra alagadic^a, de modo
que ficaua mu}/to forte, & em Benastarim estaua hua
pouoaí^ào de gentios, como ainda agora está, & aqui he

ho rio mais largo que no Passoseco & vay alargado de
cada vez mais ate outro passo q tê a ilha que se chama
Agacim onde a trauessa de mar que ha dela à terra fir-

me, he mais de hiia boa legoa, & aqui se faz outra bar-

ra que se chama Goa a velha, onde a ilha tem hua for-

mosa praya. E no tempo que esta terra foy de gentios

esteue hi a própria cidade de Goa, q os mouros des-

Iruyrão : & foy muyto grade & nobre, segundo ainda en-

tão parecia na soma de cantaria laurada, & em muytos
piares que hi estauào. K nesta barra , ou pêra melhor
dizer, baya defronte Dagacim , se vem meler hii rio

que vem da terra firme por hua comarca que ha nome
Salsete. A mayor parte desta ilha he cercada de roche-

do & vasa : a terra ê si he muy formosa & viçosa de
muytos & grandes palmares q da muito vinho, azeite,

vinagre & jagra
, q sabe quasi como açúcar, & arecaes

t]ue dâo areca com q se come ho belele, & ê tudo isto

se faz muyto dinheivo, & tem agora muytos Portugue-
ses disso muyta renda. Ha também muytas hortas em
q ha muytas & muy singulares fruitas da terra, & muy-
tas & muy sadias agoas : ha muito arroz & outros ligu-
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iiips & deles diferctes dos nossos & todos porá comer.
Si, ha tí^fàje soma de geri»olim , de que se faz n)ny bõ
azeite q escusa o nosso, & he em tanta abastiu^a que se

faz en) lagares como ho nosso. Ha nela muito ^ado , de
vacas & de bufaros, & muylos porcos & galinhas, &
muyto & bõ pescado, & assi outros muylos manlinien-

los da terra & do mar. He muylo pouoada de gentios

que se chamào canarins, híis bramenes & outros íIou-

tras calidades, tem muytas casas dor-K^Ao de seus Ído-

los a que chamào pagodes: & ha per Ioda ela muylos
& grandes tanques feytos de ladrilho (em que pi de na-

dar nauios) pêra se lauarê os gentios & mouros. Nesta
ilha como digo duas legiias da barra pelo rio de Pangim
acima, defronte doutra ilha chamada Diuari estaua si-

tuada a nobre cidade de Goa, nào tào polida conio ago-

ra
,
poie bê arruada & de boas casas altas de sobrados

de pedra &. cal & cercada de muros baixos, & tinha boa
fortaleza & grandes almazõs, & hiis pa(-os do çabayo

:

era pjuoada de mouros mercadores eslranjeiros , muy
honrrados &l ricos todos brancos, & também de gentios

naturaes da terra, &, doutros filhos de mouros & de gê-

tias que se chamauâo neiteàs. Era cidade de grade tra-

io por ser de bõ porto & por hirem a eía muytas na( s

de iVleca, Dadem & Dormuz com grande soma de ca-

ualos q pagauá muytos dereytos, q era a mayor parle

da rêda q rêdia a alfandega de Goa. Esta ilha cõ as

duas q disse, & outra ciiamada Chorão que está muyto
perlo dela erào do senhorio do reyno de Daquem cujo

derradeiro rey a deu cõ estoutras três ilhas, & com a

terra do Balagale detro na terra firme a hii mouro seu

vassalo que se cliamaua çabayo por ser bõ caualeyro, &
manhoso na guerra , pcra q a fizesse a el rey de Nar-

singa seu vezinho: Sc despois se leuãtou esle çabayo co-

íno disse conira el n y seu senhor quando se lhe leuan-

tarão os outros capitães que lhe gouernauao ho reyno,

& despois que se ho çabayo leuanh u fortaleceo a cida-

de mais que dantes, & màdou fazer na entrada do rio
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de Pãgim os dous baluartes que disse, & ambos bê ar-

tilhados, & tinha neles alcaides & gente branca de goar-

nit^ão que os goardauão, & assi na cidade em que de cô-

lino tinha hú capitão cÕ muylos turcos de peleja, porq
se nào fiaua doutros pêra fazer coeles guerra : & tinha

a ilha lambem goardada que ninguê não entraua por
mar nem por terra se nào cõ muylo grande recado de
goardas que estauao em todos os passos q erão Pangim,
Agacim, Benastarim, Gondalim & Daugim. E nestes

se registraua todo ho homem que enlraua na ilha, & lhe

escreuiá todos os sinaes que tinlia em seu corpo & don-
de era, & assi ho deixauão entrar. E isto fazia ho çabayo
porque lhe não fizessem treitjã, & coela lhe tomassem a

cidade, & assi ho fazia ho fillio despois q lhe sucedeo no
senhorio.

CAPITOLO IX.

De CGmo o gouernador chegou â barra de Goa^ ^' de co-

mo do António de noronha tomou os dous baluartes

da barra.

JL artido Timoja, partiose ho gouernador pêra Goa, a
cuja barra cheg^ou híi dia a horas de véspera, & em che-

gando foy ter Timoja coele , & de caminho deu na for-

taleza deCintâcora, & a tomou & queimou, &nosilheos
de Goa se embarcou em sua armada, q seria de ate do-

ze cotias em q leuaua boa gente de guerra. Surto aqui
ho gouernador acordou em cõselho de mandar sondar ho
rio pêra ver se poderiào entrar as nãos como dizia Ti-
moja , & q hiria a isso ho piK to mór em hu batel com
dom António de noronha q auia de ir tomar ho baluarte

q estaua na ilha de Goa abaixo de Pãgim : & auia dir

em híia fusta, &, auião dir coele Simão dãdrade na sua,

& Simão mnrliz no seu bargantim, & lorge f gaça no
seu batel: & q enlrelãto q dõ António desse no baluar-

te da ilha, daria Timoja no outro da terra íirme : &
vista a disposição da barra que tornasse ho pilulo mór
TOMO III. o
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coiii recado ao goiítMiiador. Islo asseMilado pnrtirase os

que auiào liir, & tanto que aparecerão conieí^aráo os inii-

gos de tirar dos seus baluartes, & logo Tinuja se apar-

tou con» suas cotias a CDUieler ho baluarte da terra tir-

lue , & dom António cõ os outros capitães comeleo ho
da ilha ê que estaua çufogogi híi niouro capilà de Goa,
(pie taiUo íj soube polas vigias q tinha como a nossa

iruta parecia ao mar receado o que foy acodio iogo cõ

gente de caualo a socorrer a fortaleza de Pàgim, & da-

hi se passou ao baluarte da barra que estaua abaixo de-

la , & mandou dar fogo a essa artelhnria que tinha: de
que hò pelouro deu na proa da fusta de dom António &
leuou hu [)edaço dela, &: por «iuy pouco errou de ho ma-
lar. E cõ tudo ele com os outros capitães não deixarão

de passar auante &, poiarão em terra, onde iio primeyro

que poiou foy lorge fogaça, & com ho seu guia se me-
leo antre os inimigos que erã njuylos, & pelejauã cõ

inuylo esforqo as cutiladas & lacadas, & os nossos tam-

bê : & nisto foy ferido çufogogi em húa mão cÕ hua se-

la da nossa parte q lha pajísou pela palma, & como a

dor era mortal nao pode mais esperar &l saiosse da pe-

leja : o que sintindo os seus fugirão logo & desempara-
rào ho baluarte, ficando aleus mortos. l)esemf)arado ho
baluarte os nossos ho entrarão, & tomarão algus máti-

mentos, & armas que hi acharão, & dom António man-
dou recolher os tiros que eslauão nele: & fcizendose is-

to chegou Timoja
,
que tambè tomou ho outro baluarte,

cõ matar algus dos immigos, & tomado o queimou. E
ajuntado com dom Anlonio se forão à fortaleza de Pan-
gim onde se acolhera çufogogi

, q vendo quã asinha os

nossos tomarão ho baluarte, temendo que fizessem assi

Ã f« rt.deza por ele estar tà ferido que nà podia estar cõ

sua gête na pekja caualgou & foisse pêra Goa ho mais
secretamente que pode. E cuydando os immigos que es-

taua na fortaleza quiserão defeder a desebarcaí;ão aos

nossos, & nâ poderão por mais que trabalhará, & ferira

os nossos neles lã rijo q os tizerà recollaer pêra a forta-
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leza Si entrarão coeles & matarão rauytos & os outros

fugirão sem morrer nenhu dos nossos.

CAPITOLO X.

De como ho gouernador sahedo o que dom António tinha

feyto entrou pêra dentro de Panyim^ ^ do recado que

mandou â cidade.

X ornada a fortaleza de Pangim foylhe posto fogo, &
assi à pouoaçã & ardeo grande parte de tudo. E por ser

ja quasi noyte dom António nã quis passar dali, & mã-
dou recolher a artelharia. E despois de recolhida q era

noyte mandou ho piloto môr com recado ao gouernador,

assi do q linha feyto como da disposiqão da barra, 86

da sonda que tomara, & no caminho achou ho piloto mòr
Nuno vaz de castelo branco, que por mandado do j^o-

uernador hia em hu batel a saber o q era feyto, & ôde

ficaua dom António: porque quando ele vio ho fumo da

fortaleza de Pangim que ardia cuydou q era em Goa,
por amor do outeiro que está sobre pangim, que pare-

cia da barra onde ele cuydaua que era a cidade, porque

ainda não sabia onde estaua. E com quanto Nuno vaz

achou ho piloto môr, & soube ho recado que leuaua ao

gouernador: todauia ho foy saber de dom António, &
sabido tornou ao gonernador, posto que era passada gra-

de parte da noyte. E estando ja ho gouernador êforma-

do de tudo, determinou de ao outro dia com a viração

mãdar todos os nauios peqnos cõ a mais gente que po-

dessem leuar: o que logo mandou dizer Nuno vaz a dO

António, & que se posesse acima donde chamão Ra-
bandar, que he auanle de Pangim hfia boa mea legoa

da cidade, & q ali esperasse ate ele ir cõ os nauios,

porque as nãos grandes enlrarião despois. E ao outro

dia como foy tempo se partirão os nauios pêra onde es-

taua dom António, que era onde lhe ho gouernador

mandara: & hiào coeles muytos pagueres de Cananor,
D 2
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& paraos de Coclíiin (jiie Iío goneriiador ali deteuera,

pêra Ilie ajudarem a desembarcar a gête
,
porque linha

poucos bnteys. E aqle dia a (ardo desj)ois de ho gouer-

nadur saber q as nãos grandes podiào entrar pêra den-

Iro, Ic^do tempo, que enláo falecia: & deixandoas a re-

cado se f(iy j)era onde estaua dom António, & achou á

ftia coele hua cotia (jue sayra da cidade, em que es(a-

iiao algus mouros, que em seu trajo pareciào homSs
honrrados, que como viriío surta a galé em q hia ho go-

uernador, q era a de Diogo Fernandez de beja , abalr-

roando coela saltara dentro, &c forase deitar aos pés do

gouernaclor, beijanduliios : ^ fazõdo os ele leuantar, lhe

disserao q erao mercadores Dormuz vassalos dei rey de

Portugal , & naiiegauáo com seu seguro. E sabêdo co-

mo ele estaua na barra lhe leuauão refresco, de galinhas,

carneyros, & fruytas q lhe despois derào, & lhe disse-

rao como ho capilà de Goa fora ferido na lomada do ba-

luarte da barra: & por isso, & por os mouros vere tào

asinha tomados os baluartes, & por auer na cidade pou-

ca gente darmas , & estar ho hidalcào longe desconfia-

uào os mouros de Goa de se poderem defender, & de-

terminauào de se lhe entregar se ele cometesse a cida-

de. E j)or esta noua lhes prometeo ho gouernador alui-

^aras , & deixandcj cõsigo algvis deles despedio logo os

outros [)era que se tornassem â cidade, &, dissessem aos

moradores dela que ele nâo auia de fazer guerra se na
a quem a quisesse, & se eles a nao quisessem q lha nao
faria, mas antes os deixaria viuer liures como viuiao,

& ainda mais se mais pudesse ser, & os trataria como
a Portugueses: ík, lhes (juitaria a terça parte dos derey-

tos que pagauào ao hidalcào. E todos os que tinhào ter-

ras, rêdas & soldos do hidalcào, ho teuessem como dan-

tes , &, ho mesmo vsaria com os pagodes & mezquilas:
& ^ assi mouros como gentios viuessem liuremente em
suas seitas. Por isso que lhes rogaua que folgassem de
ser vassalos delrey de Portugal , & de ho lerê por se-

nhor, & a ele por amigo. Sabido este recado por esses
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honrados da cidade j como ja estauão abalados pêra se

darê detenninaranse em ho fazer, & disseráo a çufogo-

gi, que se ele quisesse pelejar cõ ho gouernador que pe-

lejasse
,
porque ho não auiáo dajudar : dandolhe as re-

zões porque. E vendo ele islo não se alreuendo a de-

fender se foy da cidade, & passouse pêra a terra firme,

pêra se ir õde eslaua ho Hidalcào.

CAPITOLO XI.

De como a cidade de Goa foy etregue ao gouernador^ ^
do qfez despois dentrar nela.

JT^artido çufogogi esses mouros honrrados de Goa ê no-

me de todos os moradores dela niàdarão dizer ao gouer-

nador pelos mouros Dormuz, que eles lhe entregarião a

cidade, com condição que alem de todas as seguranças

que lhe daua , de q faria hú seguro assinado por ele,

lhe seguraria lambem as fazendas & pessoas, assi dos

mouros como dos gentios. O q ho gouernador fez, & is-

to somête aos mercadores & naturaes da terra, mouros,
bramenes & canarins : porem que a fazenda dos lasca-

rins, turcos, & doutra qualquer gête darmas que nã en-

trasse neste seguro, & fosse perdida pêra el rey, & pêra

as partes. Do que os mouros forão contentes por não
poderem ai fazer, & lhe mandarão dizer que ao dia se-

guinte fosse tomar posse da cidade: o q sabido por al-

gua gente darmas que auia nela fugio pêra a terra fir-

me. Ê ao outro dia com a viração se foy ho gouernador
pêra a cidade que estaua dali a tiro de bonibarda, &
chegâdose parela começou de se descobrir ho porto, em
que auia muytas nãos de mercadores, & outras varadas

& começadas de fazer, & muytas fustas, & outros na-

uios. E pelos muros da cidade apareceo muyta gête,
que saya a ver a nossa frota. E antes que ho gouerna-
dor chegasse ao cays forão esses principaes da cidade
êtregarlhe as chaues dela, & fazendolhe sua reuerencia,
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Jhe disse hu em nome de todos. F^sla tua supita vida,

& a tempo que esta cidade estaua desemparada , assi

do hidalcão que foy nosso senhor, cómodos lascarins

que a goardauão, nos faz parecer que Deos la quis dar
pêra se acrecentarem com tamanha cousa como esta,

as outras muyto grades que tu & os frangues ledes fey-

tas nestas partes. E pois ele quis mudar ho senhor a
Goa nos outros ho nào podemos estoruar, & ta entre-

gamos. E doje por diante nos sometemos ao senhorio

dei rey de Portugal , & nos melemos debaixo de teu

emparo, pêra que nos trates como a seus vassalos, &
nos fauoreqas como a teus seruidores. E dizendo islo

lhe deu as chaues
,
que ho gouernador tomou cÕ muyto

grade prazer, louuando o que fazião , & prometendolhe
o que lhe pediao. E dado muytas gratjas a nosso seíior

pela muy grande mercê q lhe fazia : desembarcou no
cays aos dezasete de feuereyro do anuo sobredito : &
entrou logo na cidade pela porta da ribeyra cõ a gente
feyla em escoadrÕes, & a bàdeira real, & tanjedo diâ-

fe suas trôbetas. E certo q era muyto pêra louuar ho
senor deos vendo entrar os nossos ta pacificamele em
híia cidade de mouros tã poderosa sendo os nossos tâ

poucos. Entrado ho gouernador na cidade reparlio logo

seus capiiães, & gente pelas portas dela, & pelos mu-
ros, em q màdou fazer estàcias muy bem artilhadas: &
a fortaleza deu a dõ António de noronha, porque auia

de ser capitíío: & ele se apousentou nas casas q fora do
çabayo, em q achou muytas molheres do hidalcà, & mo-

inas q lhe ali ficarão, & pela cidade muytos & bÕs ca-

unlos Darabia & da Pérsia. E ê híias grades casas dal-

mazê q estaua ãtre a fortaleza & as casas do (^abayo,

estauão muytos mantimetos, muyto breu , muyta esto-

pa, pregadura & cordoalha pêra as nãos, & fustas dos

turcos q se fazião pêra a armada q se ordenaua , o q se

pos em recado: nã somente o que estaua dos muros a

dentro, mas lambe no dos muros a fora, assi como na

fustalha , & nãos q estaua varadas, & outras ^ estaua
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quasi feytas , & começadas de fazer: & antrelas estaua

hua quilha cõ codasle & roda, & inuyta liaçáo ja posta,

q dizião os nossos q acabada seria de mil & duzentos

loneys segundo ho íundametito da armação, & disse se

q ja lhe ardera oulra daqle tamanho que tinha feyta na
primeyra cuberla. E nesta armada pos ho gouernador
grade vigia, porque lha nao queymassem os mouros, q
esperaua de se aproueitar dela: & despois disto ouue
em seu poder todos os arrêdamêtos das tanadarias de
Goa que tinha na terra firme, & descobriolhos Crisnâ

,

q era entáo moço, & era filho doutro Crisnà, q fora ren-

deiro daqla terra: & assi ouue os jtês de quanto rendia
a alfandega de Goa, & o q se pagaua de soldo, & man-
tiniêto aos lascarins q estauão na cidade. E achou q a
alfandega rêdia doze mil pardaos douro, & as ilhas ane-

xas a ela cinco mil & as tanadarias da terra hrme. s.

Casle Antruz, & Bardes rendião sessenta & cinco mil,
a fora outras niuytas q auia. E vendo ho gouernador
quáo grossa cousa era Goa, louuaua muylo a nosso se-

iior por lha assi entregar, & dizia a seus capitães q da
sua máo a tinha , & pois era bua cousa tamanha , assi

na abastança dos mátimenlos como na grãdeza da ren-

da q era muy necessária pêra conseruaçào do estado da
índia dtlrey seu seiior , & assi pêra j)roueito de sua fa-

zenda. E por tanto lhe parecia muyto necessário q a
goardassem cô todo ho boõ recado , & diligencia q po-
dessem : o q se não podia fazer sem q inuernassem ali

lodos aquele inuerno, porq cõ sua estada faria a gête
assento, o ^ seria ao côtrairo se se fosse Idgo por mais
gête q deixasse nela. E aprouado por todos este pare-
cer , mandou ho gouernador entrar as nãos grandes pê-
ra dêtro, surgirão junto da cidade, & proueo os passos
da ilha, q se chamão tanadarias, ?£ em nossa lingoa que-
rê dizer almoxarifados, q assi ho sam

,
por^ os tanada-

res que estão neles arrecadão os dereytos das mercado-
rias q entrào por eles. E estas tanadarias êtregou a al-

gús dos nossos , a que mãdou que na deixassem entrar
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na ilha, ne sayr dela iienliua pessoa sem leuar sua cha-

pa como se costumaua dà(es. E esla chapa era como
selo se não que era aberla de [)arle a parle, & punl)as-

se cõ almagra, & deu a es(es tanadares escriuàes, &
piães gêlios , & assi algus dos nossos pêra goarda dos
passes: & deu a capitania de Goa a do Anlonio, &, a

ieyloria a Frãcisco coruinel, & a alcaydaria niór a Gas-
par de payua : Sc assi proueo outros niuytos ofllcjos.

C A P I T O L O XII.

De como o gonernadur mudou duas cmhaixníhts , Iiúa a
el rey de Narsiuc^a

^
^- outra a el rey de Vtijoin.r

^

fitra jazer amizade coeles.

X rouidos os ofllcios da cidade, proueo ho gouernador
as íanadarias da terra firme, assi pêra se não perderê,

como pêra se arrecadar ho dinheiro que se lá deuia ao

hidalcào, q ho gouernador dizia q se auia de pagar a

el rey de Portugal
,

pois era senor de Goa cabe(;a da-

quelas terras do Balagate. E por quanto as tanadarias

erào na terra firme, não ousou dauèturar nelas nhijs

dos nossos pêra os ter lá por tanadares, & quis atêtar

ho vao cõ gêtios , & mouros dos moradores de Goa, fa-

zendo cola que naqles nào se auenturaua mais, que hi-

rense cõ ho dinheiro que estaua ainda no mato, & na
era dei rey seu senhor, &l nos nossos auõlurauase a vi-

da, que lhos poderiào matar a lodos. E a cada tanadar

destes deu híi escriuão gelio, &l quinhentos piàes
, q

todos auiao de ser pagos do dinheiro q arrecadassem :

& encomendoulhes muylo q trabalhassem por Irazerê a

gente da terra a obediência dei rey seu senhor. E por-

que ele receaua, que por ho hidalcã ser muyto podero-

so lhe fizesse guerra, pêra ver se podia cobrar Goa, de-

terminou de se liar cÕ eirey de Narsinga seu vezinho,

pêra q ou ho ajudasse, ou fizesse guerra, como fazia ao

hidalcào, & coisso lhe estoruasse que a não fizesse a
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ele: & pêra isso lhe mandou a êlíaixada
, q lhe ouuera

de leuar Pêro fernàdez tinoco, q foy inorlo em Calicut.

E fez êbaixador a hfi Gaspar chanoca , homem de boa

casla, & caiialeyro da casa dei rey seu senor, que man-
dou bê acôpanhado, assi de gele de caualo dos nossos,

como de piâes da lerra , & todos bê atauiados , & deu-

Ihe algus caualos q desse da sua parte a elrty de Nar-

singa. E a instruirão da embaixada q leuaua deJ rey de

Portugal foy, q ele folgaua muyto de lio ter por amigo,

& que assi ho seria seu , & mandaua ao seu gouernador

da índia que ho fosse, & ajudasse sempre em suas guer-

ras contra seus ímigos, pedindoiíie licença pêra fazer

bua fortaleza em Balicalà, porque ali lhe era muyto
mais necessária (]ue em outro nerdiíí porto dos que ti-

nha, por amor da carregacà que se íii fazia pêra Or-

n)uz. E o gouernador lhe màdaua dizer da sua parte,

que e! rey seu sefior lhe inandara que tomasse Goa pê-

ra ho ajudar mais facilmête cõtra iio (^abayo q lhe fize-

ra sempre guerra, & }X)r esta causa tomara Goa: don-

de da parte dei rey seu senor lhe mandaua aqles caua-

los. E se quisesse entêder em cõquistar ho reyno de
Daque, q ele ho ajudaria, & cometeria logo de fazer

guerra ao hidalcão. E màdou mais a Gaspar chanoca que
de caminho fosse pela cidade de Vengapor, & falasse

ao rey dela, & lhe desse de sua parte hú presente de
peças de borcado & dezcarlata

,
pedindolhe, que pola

amizade que tinha cõ elrey seu senor, lhe deixasse cõ-

prjir em sua cidade duzentas seelas , & outras tiiías cu-
bertas pêra caualos, de que tinha necessidade, & era

companhia de Gaspar chanoca, mandou ho gouernador
hú frade de sam Francisco chamado frey Luis, pêra que
visse se podia conuerter el rey <le Narsinga a nossa seta

fee. E indo Gaspar chanoca por Vêgapor deu Jio presen-

te a el rey, que se escusou de dar licença pêra se com-
prarê as sehis, & cubertas, dizendo que a nào podia dar
seín consentimento dei rey de Narsinga. E proseíj:uindo

Gaspar chanoca seu caminho, chegou a Bisnegar, ode
TOMO III. E
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eslTua eirey de Narsinga, que ho mandou receber cõ

grande solenidade, por ser embaixador de cjuê era, &
fezlhe muyla honrra , & recebeo cò muylo pra/er a ê-

baixada , & pr<'senle: & moslrou j^rande conteniamen-
io do gínjernador ganhar Goa. Pore despois se soube
que lhe pesaua porq aula medo aos nossos, & pareceo-

Ihe que lendo eles Goa lhe nào hiriào ne!ílms caualos

Daral)ia , & da Pérsia, como hião quando era de mou-
rus , & ludo iálo dissimulou, mas nào despachou ho

embaixador dali a grande tempo.

C A P I T O L O XIII.

De como fortalecendo ho cjouernador a cidade de Goa
ouuc hãa amotinação antre os nossos , c^- por cujo

conselho.

J.lii)lendedo ho goucrnador ê fortalecer , assi os muros
da cidade pêra os fazer mais altos como a fortaleza, or-

denou, que pêra mais breuidade, &- a obra ser mais for-

te que os nosscs a tizessem , &c repartioha per quartos

pelos capitães, a que mandou que desse a cada hu me-
sa aos de sua capitania. E pêra este gasto lhe ordenou
hu tàto e dinheiro cada mes, segundo a gente a q auia

de dar mesa. E juntamente coesta obra mandou acabar

as nãos que eslauào começadas , & todas as despesas

destas obras se fiziã do dinheiro q se auia das íanada-

rias da terra tirme que estaua a obediência dei rcy de
Portugal,

[^'""M
aquela gente nào he se náo de viua quê

vence, & taulo lhe daua pagarem aos nossos como aos

mouros, & pjr isso pagauào sen» trabalho, & hião a Goa
lon)ar seguros do gouernador. O que ele vendo , & ten-

do a cousa por mais segura tirou os tanadares mouros,
& mandou em seu lugar algus dos nossos de baixa sor-

te : & estes arrecadauão os dereylos, & os màdauà a

Goa <i feytoria. E vendo Timoja como as tanadarias es-

taua pacificas por el rey de Portugal pedio ao gouer-
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nador q lhas arredasse, & que ele toinaria a goarda de-

las sobre si , & cõ essa condição lhas arrendou ho go-

uernador por quarenta n)ii pardaos douro. E andando

ho gouernador ocupado nestas obras que digo, conieca-

rãse de agastar algus capitães cõ ho trabalho que era

muyto grande, porq nã soniête trabalhauão de dia, mas
vigiauão de noyte, que ho gouernador nã se haua da

gente da terra. E dos capitães que se mais agastarão

foy leronimo teixeira, Luis coutinho, íorge da cunha,

& Francisco de sousa maneias, q mais cõ vergonha que

com vontade seguirão ho gouernador : a q aperíauã

muyto que lhes desse licêça pêra se hire pêra Cochim,
porque tinha necessidade de inuernar lá, pêra ho corre-

gimenlo de suas nãos. O que ho gouernador dissimula-

ua , & dilalaua a reposta, pola necessidade q linha de-

les &6 de sua gête. E aflirmouse que quando lirge da

cunha vio que ho gouernador lhe não daua licenqa, que

lhe amotinou a gête ao que ho ajudauão dous da sua

capitania, hú chamado Esteuão bayão, & outro Fran-

cisco de figueiredo. E prouocarão obra de nouecenlos

homês q nã comessem as mesas de seus capitães, & q
lhes pedissem hú cruzado pêra cada mes, & não lho

querendo dar q roubassem a cidade, & lhe posessem

fogo. Do que sendo ho gouernador auisado deu em hiia

casa, em q estauão juntos quasi todos estes côjurados,

de que prêdeo algus , & despois por ser ho tepo que era

os soltou , & por se achar que lorge da cunha era mais

culpado que eles, pelo qu*^ fizera, & ho não auia de cas-

tigar como merecia. E dali por diante nunca aqueles

capitães cessara de fazer requerimentos ao gouernador,

pêra q os deixasse ir: & por ele nã querer darihes li-

cencia, se pubricauão por muy agrauados dele, E duran-

do esias Cousas leue ho gouernador recado q no porto

de Baticalà estauã carregado certas nãos de mouros
sem terê seu seguro, & dizêdo seus donos que lho não
auião de pedir: & por isso ho gouernador as mandou to-

mar por Fernã perez dãdrade, Simão dãdrade seu ir-

E 2
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inao, & por lorge da silu«^ira, &, eles não ncharão mais
de du.is , & toinarãnas carregadas darroz ,& diacjncar.

E sal)èdi>lio Jot;o lio iiunernador, deu licèça a len^tnmo
teixejra cõ suas im|U)rliina(-òes q fusse inuernar a Co-
chi , & tornoullie a capitania da nao q lhe linha toma-
da, &L maduulhe que passasse por lialic^ajâ, & lenasse

as duas nãos de mouros q os nossos lomai^à, & as en-
tregasse em Cochi na feytoria: & ele ho fez assi, &íbysse
coele lorgp da silueira, ainda que foy contra ho regi-

meto que tinha do gouernador (|ue era íjue (ornasse à
inuernar a Goa, & disse se q leronimo teixeira lho fi-

zera fazer: mas ele deu por escusa q ho seu piloto, &
inesíre se na alreuerá a leuarlhe a nao a G(;a por ser ja

íuerno , & ser niuylo mâ de bolina: & Fernà perez &
seu iiirm.lo tornará a luernar a Goa.

C A P I T O L O XIIIL

De como Antão nogueyra tomou húa nao de mouros no
cabo de Goarda.furn : ^' de como leuando do Afonso
de noroiiha pêra a Incita se perdeo na costa de Cani-

haya
^
^- morreo dÔ Afonso^ <y os outros fora cattuos,

J\ nlao nogupyra que ho gouernador mandou de Cochi
cõ recado a Duarte de lemos, chegou a çacotorà , onde
ho nao achou

, q era ido a Melinde nuiyto doente pêra

se curar, por ser a (erra de bõs ares, & çacotorà muy-
lo doetia, E quando se partio deixou mandado a Frà-

cisco pereyra de berredo capitão do nauio sam João, q
leuasse px^ra a índia a dõ Afòso de noronha: & desj)ois

de chegar Antáo nogueyra de Cochi se perdeo ho nauio
de Prà(Msco pereyra cõ (empo que deu â costa: & des-

jj(»is disso embarcou, dò Afonso, 8>c Francisco pereyra

cõ An(ào nogueira pêra hirê darmada ate q tornasse

Duarte de lemos de IVlelinde. E andando an(re ho cabo
de larlaq, & ho de Goardafurn , toparão híia nao de
mouros de Càbaya da cidade de Reynel. E vedo eles
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que os Í20SSOS os queriào lomar poseranse em defêsam
,

porq era iDuytos, lirandolhe âs bombardadas, com que
se defenderão bê quatro oras q não lhe durou mais a

pi>Iuora q Iraziào, & por lhe falecer os poderão os nos-

sos abalroar: & despois de abairroados fuy a peleja mu}-
lo n)ais áspera que dantes com muytas pedradas, fre-

chadas & arremessos de lanças que os iuiigos (irauã,

& os nossos trabalhauâo quàto podiào poios entrar, mas
nunca poderão ale q aos mouros se lhe nào acabou to-

do ho almazê cõ que se podião defender. E despois que
não teuerào eò que tirar lirauão cõ pedaços de jarras,

& cõ panelas de manteiga quète feruendo. E em quan-

to ouue cõ q pelejar sempre pelejará: & de muyto feri-

dos & cansados, forào entrados dos nossos, que em to-

da esta peleja náo receberão nenhú dano. Entrada a nao

achouse nela muyta & muy grossa riqueza, porque auia

cinco anos seirundo os mouros disserào que andaua tra-

tando fora de Cambaya. E por çacotorà nào ter porto

pêra aquela nao inuernar seguramente, que era ja boca
de inuerno, pareceo bê a dõ Afotiso, & a Ântào nogui^y-

ra & aos outros que arribasscji â índia, & que là in-

uernariá. E auido este conselho, pêra q a nao dos mou-
ros fosse segura, passarão ho capitão dela, & esses mou-
ros principaos ao nauio Danlào nogueyra : & na nao dos

mouros poserào por capitão a Fernão lacome cunhado
de dõ Afonso, & deràlhe aigús dos nossos pêra hirêcoele,

& assi se partirão camiíího da Jndia, indo do Ai'^õso no

nauio Dantào nogueyra, que por a nao andar pouco es-

peraua por ela : & nisto se deteuerào tàto, mais do que
se ouuerào de deter, que quasi começaua ho inuerno

na costa da índia. E indo alamar tanto auante , como
Baticalà, deulhes híi lêporal de vento por dauanle
niuyto grande, & não podêdo a nao sofrer ho payro ou-

«erà darribar: & coesta pressa ho piloto mouro leuou a
não a Dabul , õde se perdeo na costa. E Fernão laco-

me, & os outros fora catiuos, & leuados ao tanadar de
Dabul, que os raàdou ao Hidalcào seu senor & ho nauio
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correo ate a enseada de Cábaya, & perdeose defrõte do
lugar de Damào ôde deu em hu baixo, de cj os nossos

tii-arao sem esperança de salnaçao, por ser a lerra de
imitros. E còludo temendo dõ Afonso mais a morle do
mar qne a da terra, lancouse Ioí»;o a ele em hua boya
<lo naiiio pêra escapar nela, cò quM(o lhe lodos disserào

q lio nà fizesse, porq ho rolo do mar era muy grande &
que ho malária, mas ele não quis se níío lan^arse: &
dizê que aconselhado de dous mourí>s

,
que lhe dissera

qne eles ho saluariào. E assi se lançou tâbê hu frade de
sam Fràcisco q hia coele de çacolorà

,
que se chamaua

frey António do loureyro, q hia |K)r custodio á Índia

pêra la fazer mosteiros da sua orde. E indo dô Afòso
pêra terra na boya, & chegado a ela a resaca dagoa que
era grande ho tornaua ao mar, &, ho rolo que era muy-
to mayor reuolueo a boya sobrele & deulhe na cabe(,"a

,

& tantas vezes lhe fez isto que ho matou : porê frey An^
tonio escaj)Ou & sayo a saluo. E assi Francisco pereyra,

Diogo correa , k, os outros que se làçarào despcjis que
ho mar assessegou , & foranse a terra onde íorão cali-

nos pela gête dela, por màdado dhíi capitão delrey de
Cambava qne ali estaua em Ima pouoaí^ào

,
que os es-

taua esperando. E este capitão que se chamaua JVIiaco-

je , era cunhado do capitão da nao dos njouros em q se

perdeo Fernão jacome, q como disse hia neste nauio,

&: como ele deu em seco fugio a nado pêra terra, & con-

tou a Miacoje como os nossos lhe toniarao por força a

sua nao, & por isso se aluoroçou a gente da terra tanto

contra (»s nossos que os querião matar a todos, & escas-

samente jVliacoje os pode saluar em hi^ia casa, onde os

mandou goardar por sua gõíe : & isto por amor de hii

mouro granadi ?j ali esíaua q auia nome Cideale , q ve-

do os nossos se foy a Miacoje, & lhe disse q os não con-

sentisse matar, ne que recebessem nenhudano, por^

Melignpim sefior daqla terra, & grande priuado dei rey

de Cãbaya , ho não auia de auer por bè , porq ele tra-

laua cõ rnais de trita nãos que lhe os nossos podiào to^
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mar em viní^anca, & ainda p;or essa causa hiriã sobre

aqle lugar, & ho (jueymarià
, q lhes lêbrasse o q ho vi-

sorey lizera ê Dabul por menos q aquilo. E q tàbê el

rey de Càbaya por rogo de IMeli^upim niâdaria quey-

mar aqle lugar, por isso q nào bolisse cõ os calinos, se

não q llies tizesse honra : & porq sabia que el rey de Cà-

baya & nieligupí folgaria de saber q eslauão ali aqles

calinos se hia logo a Chàpanel j)era lho dizer. E por is-

to qCideale disse a Miacoje, leue ele inu}lo grade cuy-

dado de goardar os nossos , & teue bê que lazer em os

defêder da genle da lerra , de q muyla parle se foy â

casa onde eles eslauão pêra a queymarê, & bradanào q
lhos dessem : & os nossos eslauão em grande agonia

vendo quanlo se Irabalhaua por sua morle. E nislo os

foy ver Cideale, & em enlrando lhes disse em castelha-

no, Deos vos salue Chrislãos, esforçay, porq eu vos aju-

darey em ludo o q poder
,
porq sey q soys de muyto

preço , & homens hõrados : & espero de fazer por vos

mais do q fez Cideale ho lorto pelos calinos q catiuarão

em Diu , & eu não sam turco se não granadi : & disse-

Ihes como se hia a Champanel a dar cola de seu cali-

ueiro a Meligupí senor daqla terra, & ho mais q disse-

ra ao capitão q os goardaua. E encomêdàdo os a Deos
se partio pêra Chàpanel, onde contou a JVIelignpim o

q passaua acerca dos nossos. E porq ele desejaua de

seruir a el rey de Portugal, & ter amizade cõ ho gouer-

nador, cotou logo a cousa a el rey , & fez cc ele q mã-
dasse pelos nossos

,
pêra q esteuessem ê sua corle, & q

lhes mãdasse arrecadar a fazenda q os da terra ouuerào
toda antes q se ho nauio desfezesse. E eirey de Càbaya
ho fez assi , & màdou recado ao seu capitão q a ou nes-

se : & ele fez grandes diligêcias sobre a auer , & aos q
soube q a tinhao màdou dar mnytos lormenti s, assi pê-

ra confessarê se tinhao mais como porq lha não derão
pêra el rey deCãbaya pois era sua por coslume do rey-

no. E coesta diligêcia se cobrou toda a' fazenda & se

pus ê recado, & assi esleue ate q despois se entregou
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li seus donos quàilo sayràu <Je caliueiro (como direy a

di.inle) E ê quàlo se thi arrecaclaua JMiacoje mandou
os calinos a Cliàpanel, saluo a FràtMsco pereyra de l)er-

redu q eslaua duele, & a outros sele q ficara coele : &
a ele fazia JMiacoje muyta honra por amor do capitão

seu cnulia(Jo, q ll)e roj^uu que assi lio fizesse, porque
quando hiào pelo mar Ijíi nosso marinheiro lhe tjuisera

dar cÕ hu pao, & T^ràcisco perejra lho lolheo , & ainda

espancou lio marinheiro & daqui íicou ho mouro seu

amigo: & por isso JVliacoje lhe fazia muyto gasalhado.

E eslando ali naquele lugar mandaua aos nossos que
apanhassem os cauacos de hiias nãos que se ali fazião

dei rey de Càbaya , & deu ho cuydado de mandar os

outros a Francisco pereyra. E auendo dous meses que
eràio catiuos forão Jeuados com os outros â corte dei

rey de Cáhaya , ode eslcuerà ale que sayrào de cali-

ueiro, como direy a diante.

C A P I T O L O XV.

De como ho Hidalcão se partio com r/ramle exercito pê-

ra tomar Goa: ^ como Timojafoy lançado das tana-

darias da terra firme.

v^ hegado çufogogi capitão que foy de Goa em tempo
dos mouros ao hidalcão, conloulhe como os nossos a to-

marão, &c como as tanadarias da terra firme estauão por

eles: o que ho Hidalcão senlio muyto por ser cousa tão

principal de seu senhorio &l temerse que dali lhe con-

quistassem a terra firme, &, por isto determinou de a

tomar loffo , o que lhe pareceo que f)oderia fazer facil-

mèle porque tinha muy grossa gente, & ho gouernador
íijuyto pouca : & mais que se a gele da ilha fosse da
6ua parte, como esperaua q não auião os nossos de ter

nianlimentos, assi por os não poderem auer da terra por

ele ser sefíor do capo, c(imo |)or os não podere auer per

mar, por^ por ser inuerno não se podia nauegar a cos-
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ta (la índia, & tábem por os nossos na poderê sayr de

Goa: por esta rezào fazia conta de os tomar a todos,

&: a frota q tinhão, & apagalos de todo na índia. E
coesta determinação fez paz cõ el rey de iNarsinga, que

foy disso contête, posto q neste têpo tinha ouuida a

embaixada q lhe leuou Gaspar chanoca que não soube

nada da paz do Hidalcão cõ el rey tão secretamente se

fez, & el rey ho trazia em dilações sem lhe responder

ate ver se ho Hidalcào tornaua a tomar Goa, pêra q se

a não tomasse êtáo aceitaria a amizade dei rey de Por-

tugal pelo dano que lhe podia fazer de Goa , & se a to-

masse escusaria a amizade, porque sabia que lhe não

era necessária sê os nossos tere Goa. E por esta causa

não quis tãbê el rey de Vengapor dar licença pêra a

compra das seelas & cuberías ê sua terra. Feyta esta

paz partiose ho Hidalcão pêra perto de Goa, & dali man-
dou recado aos mercadores de Goa , & a toda a outra

gête da terra da determinação q leuaua , & as causas

que ho mouerão a tomar aquela empresa, roí>'ãdolhe q
ho ajudassem leuantandose cõtra os nossos. E eles lhe

mandarão prometer que entrando qualquer capitão seu

na ilha se leuantarião logo cõtra os nossos, porque es-

tauão os mouros muyto escandalizados do s^ouernador

,

porque mandara malisr hfi seu caciz home muyto hôra-

do atreles, & de grande credito, & mandouho matar po-

ios seus alabardeitos
,
porque foy certo q indose hiia

moura fazer Chrislaà à cidade este caciz a afogou, por-

que a não pode tirar daquele propósito. E ledo ho Hi-
dalcão certeza dos mouros & gêtios que se leuãtarião

cõtra os nossos, abalou pêra a fralda do mar cõ seu ar-

rayal
,
que era de muyta gente & foy ter â serra que

se chama Dogate dõde a terra firme de Goa se chama
Balagate. E esta serra he doze legoas de Goa & he tão

alta que se gasta dous dias em sobir ao cume, onde he
muyto chaã , & dali pêra baixo muyto fragosa: & tê

certos passos, & em cada hu híia fortaleza cõ gète de
goarniçã. E da parte de Goa cerca esta serra as terras

TOMO III. p
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do hidalcao como imiro , ík, rjiiasi «io ()é dela osíá agora
a cidade de liilgao, òJe íicou ho liidnícá cõ seu arrayal.

E dali p.iàdou a Pulatccào seu capilão geral boò caua-
Jeyro, & turco de na(,ài), & assi a liíi capilão dei rey de
Narsinga cÕ muylos turcos de caualo & getios de pê
que fossem laçar Timoja fura das (anadarias que linha

arredadas, & lacrado passasse auàte: & assentassem ê
terra de Salsete defrõle da ilha de Goa da banda Da-
gací , & de Benastaii, per ode princijialmête enirarià a
ilha se podesseu) , & assi i)or outros Jugares. K õ Pula-

tecao ganhar a lerra q tinha Timoja, nào ouue nada ^
fazer, [)0rq a sua gente tanto que soube a ida dns imi-

gos fugio a mór paríe dela peraHonf>r, &'rin)oja se foy

cõ a outra pêra Goa, leuàdo algíi dinheiro das redas que
tinha arrecadado q entregou â feytoria , de (|ue se af*

firmou que ele sonegaua a mòr parte. E tíi(o q ho creo

ho gouernador , & por isso ouue secrelamête algii des-

gosto anlrele &, Timoja, &- nunca se mais liou dele. E
sabedo ele a vida dos iniigos sobre a ilha , acordou cõ

seus capitães, <)ue pêra estar segura era nec<'Ssario goar-

d.trense per mar, & per terra os passos do vao de Gon-
dali , de jjenastari & Dagaci : & a goarda do vao que
agora he ho l\isso seco deu a Francisco de sousa man-
eias , &, a Francisco pereyra coulinho , c foy feyla hua
Iraqueyra be artilhada, & no mar eslaua hu nauio pe-

gado cõ a terra tirnie. A goarda de Benastarí se deu a

Garcia de sousa, q linha em lerra outra tranqueyra,

& no mar eslaua Ayres da silua no seu nauio. A goar-

da do rio Dagaci que era largo foy dada a F^ernào pe-

rez dandrade, & forào coele Luis coulinho no seu na-

uio, & Diogo fernandez de beja na sua galo, & sayrào

por Fang! , &, entrarão |)or Goa a velha, &, deilaranse

lodos Ires defronte Dagaci junto dòde se ho rio estreita

pêra Benastarí ho mais perto que poderão da (erra fir-

me , de maneyra (]ue podiao pescar com sua artelharia

íjualquer cousa que decesse pelo rio de Salsete, onde
se esperaua q os imigos fizessem suas jagadas pêra pas-
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sare á ilha. E dentro no rio de Benaslarim nníre ele &
Agaçí mandou ho gouernador q esteuesse Simão dádra-

de na sua galé: & deu a goarda da praya de Goa a ve-

lha a Jorge da cunha cô sessenta de caualo dos nossos,

& iDuytos piâes da terra, de f| era capitão hu Canar!

valente home, que auia nome Menayque. E a fernão

perez mandou ho gouernador q mandasse piâes gêtios â

terra firme sem saberê hús dos outros a saber o que fa-

zião os imigos : o q Fernão perez fazia cõ muyto cuy-

dado, & ho gouernador ficou cõ os outros capitães em
goarda da cidade, & teue nela Tinioja que na quis q
fosse aos passos

,
porque se não fiaua dele. E como não

sabia o q lhe sucederia mãdou acabar cõ breuidade híia

das nãos dos rumes, & deitouha ao mar, & poslhe no-

me sã loa, & deu a capitania dela a Nuno vaz de cas-

telo branco. E nisto chegou Pulatecão, & assentou seu

arrayal na terra firme da outra banda do rio de Bena-

slarim detrás dhíi oyleiro que está defronte da pouoa-

^ão
,
que logo os nossos souberão.

CAPITOLO XVI.

De como Pulatecão assentou arrayal sobre a ilha de Goa
defronte de Benastarí

^ ^ de algús recados q ouut «-

treíe ^ ho gouernador.

jL assados quatro ou cíco dias despois da vinda de Pu-
latecão, híi dia pela sesta apareceo sobre ho oyteiro q
esta defrÕte de Bennstarí hil mouro cõ híía bandeira de
paz. E sabendoho Garcia de sousa lhe mandou mostrar

outra, q era sinal que lhe daua seguro. Então deceo ho
mouro â praya, & preguntou em português aos nossos

q estauâo da outra banda, quê estaua por capitão nac|Ie

passo. Garcia de sousa lhe disse o seu nome, & ele dis-

se q era Português, & auia nfime loão machado, & fe-

ra degradada de Portugal na armada de Pedralnarez ca-

bral, & q fora deitado era Melinde, dõde, fora ter a Diu.

F 2
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saljêJo a arauia , & hi atJcJara iiiu} (o (êpo a soldo de
IMuliquiaz , & duspois se íura pera ho hidalcào , dizêdo

q era lurco, & assi lio cuydauâo os mouros: & por isso

hu hidalcào cõ quem viuia lhe dera Ima capitania de
«jSle brãca , & ho estiinaua muyto : porê que cõ ludo
isso lhe leinbraua que era Clíiislào, & Português, pelo

q desejaua ho bê dos nossos. E por essa causa lhes di-

zia q Pulatecáo trazia niuyta gele , & ho hidalcào fica-

ua iiiuylo perlo dali , cÕ niuylo mais |)era se ajular coe-

le , &, q era por toda quaièla mil homens os mais deles

turcos, & gente branca do estreyto , & tinhâo determi-
nado de entrar a ilha: & q folgara muylo de dizer isto

ao gouernador, pêra lhe acòselhar q não (juisesse guer-
ra cõ ho hidalcào que era muylo poderoso, & mais em
sua terra , & q lhe auia de tolher os mantimõlos, & por

ser inuerno llie nào auià de poder ir de fora: & por isso

que ouuesse boõ côselho, & lhe deixasse a ilha & a ci-

dade anles de se ver em jierigo. Garcia de sonsa lhe

disse que priíueyro se aqle rio tornaria de cor de san-

gue, que os iinigos entrassem a ilha. E agardeceolhe
jTiuyto seu auiso, dizendo q ho mandaria dizer ao go-

uernador : que quando isto soube par(>ceolhe manha de
Pulatecáo, pêra ho espantar cò ho poder de gele que
trazia: & pêra lhe contraniinar a manha, màdoulhe hu
recado por hu caualeyro q fora sobrinho de loao da no-

na
, q auia nome Abraldez, & sabia arauia &, outras

muytas ligoas. E este cõ seguro de Pulatecáo, & arre-

fens que ficarão em Benaslari, se passou ao arrayal dos
Imigos : & disse a Pulaletão da parle do gíjuernador,

que ele se espanlaua muylo do hidalcào querer guerra

coele , q era capitão mor dei rey de Portugal, com quê
os mais d( s reys da índia, & assi outros sefiores folga-

líà de ter amizade & paz, principalmente seus vezinhos,

pelo que deuia muyto de folgar de ho ler por amigo, &
estar coele em paz, porq tendo guerra bê sabia quãlo
mal lhe pcnlia fazer em lhe tolher que nào ouuesse ne-

nhús caualus, porque os iiào podia auer se não por mar,
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onde sabia bê quá poderoso era el rey seu senhor, & li-

randolhos, & deixado os ir a el rey de Narsinga, q ho

deslruyria niuy asinha, por isso que visse bè o q fazia,

Pulalecào respondeo que hoHidalcà folgaria de ler paz,

& amizade cô el rey de Portugal, cõ lalo que não per-

desse Goa, 4 era a |)rincij)al cousa de seu senhorio : que

se ho gouernador lha sollasse em paz, que ele folgaria

daceilar sua amizade, & q aceilâdoha daquela maneyra

veria quanlo a desejaua
,

pois podendoho danar ho dei-

xaua de fazer: & ou lhe alargasse Goa ou não, que lhe

resgalasse as molheres & moças do hidalcào que tomara

em Goa. Tornado Abraldez coesla reposla , loã macha-

do que assi auia nome aqle Português que foy dar ho

auiso a Garcia de sousa, sayo coele, dizendolhe que de-

sejaua muyto de falar cô ho gouemador
,
pêra lhe dizer

cousas de muyla importância, que lhe releuauão : mas
|)ois não podia ser que lhe dizia em soma que oulhasse

bê por si, & que se fosse em quanlo podia, porque ho

poder dos mouros era tamanho, q despois de enlrarè a

ilha receaua que lhe lomassem a cidade sem se poder

valer. E tudo isto contou Abraldez ao gouernadr-r, que
confiaiia tàio na goarda que tinha nos passos, q lhe pa-

recia q era impossiuel enlrarse pr^r eles a ilha, posto q
os imigos fossem em galés, quanlo mais que não podiào

ir se nao em jangadas: & assi ho disse a seus capitães,

por cujo conselho respondeo a Pulalecào, que nào auia

de alargar Goa, nem resgatar as moças, nem as molhe-

res, porque as linha por filhas, & esperaua de as Ur-
jiar Chrislaàs , & casalas cò Porluiíueses pêra pouoar
Goa coeles. E desta reposta ficou Pulateeão muy espan-

tado, porque sabia muy bê quà pouca gele ho gonerna-
dor linha, & passou logo sua lenda ao logo dv^riodeSal-

sele, onde mandou fazer certas jangadas pêra passr ne-

las sua gente â ilha por quàlo nào tinha outros nauius
em que a passasse.
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C A P 1 T O L O xvir.

De como as jâgadas dos immif/os forão acabadas, ^ do
maio- que passou antrelas

,
^^ os nossos.

J^ porque se temeo que se os nossos sentissem ^ se

fazia as jagadas , lhas poderiao ir queymar nos bateys ê
hua no}le muyto escura q chouia, por ser entrado ho
inuerno, mandou fazer na boca do rio híia estacada, era

q màdou fazer híia estãcia de artelharia iniuda, sem os

nossos ho senlire por amor da toriiiêía q fazia. E quan-
do amanheceo q Fernão perez vio a obra q estaua tey-

ta quis cometer de entrar ho rio cõ conseJho dos outros

capitães q hiào ê bateys. s. ele, Luís coutinho, Ber-

naldi freyre, Òc hu lorge dorta, q despois q esteue na
goarda , mandou ho gouernador q esteuessem coeJe, &
Diogo fernandez lhes hia nns costas na sua galé: porê

os nossos por mais q trabaliiarã niica poderá entrar ho
rio cõ os mu}'tos tiros q Jhes tirauao os iinigos. E con-

siderando q receberiâo mor perda nos muytos q poderia

morrer em entrar ho rio, do q receberiâo de proueilo se

ho entrassem, não quiserão niais insistir è ho entrar, &
tornaranse onde eslauão. E despois disto acabarão os í-

migos de fazer as jâgadas, que sam desta maneyra duas
almadias grades cõ traues pregadas em ambas de duas
muyto juntas, & taboas pregadas por cima, & ê cada
hua destas cabia muyta gente : ik, nas proas &. popas das

almadias auià dir os remeyros. Acabadas estas janga-

tlas, determinado Pulatecã de êtrar a ilha, màdouas
hu dia pola manhaa tirar do rio de Salsete pêra ho rio

Dagacim , tèdo os nossos em tão pouco, que lhe pare-

cia q de dia poderia entrar a ilha. E coeste pensamêto
se quisera os seus passar do rio Dagací pêra ho de Be-
nastari. O q vedo Fernão perez cõ os outros capitães se

partirão donde estauão aboga arrãcada, &: se forão poer

na boca do rio de Benastari a esperalos : & por isso os
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inimigos deixarão ho caminhe q leuauá , & meíeranse

ãtre hu ilheo q se chau)a ho dus bugios, & a lerra fir-

me, & deixaranse estar. E quando Fernão perez se foy

pêra a boca do rio esperando de pelejar cõ os imigos ,

Luís coulinho na quis ir coeje , & foysse meter no seu

nauio, & deixou P^ernão perez, q pregijtou a lorge dór-

ia que farião, & ele respondeo q fizesse o que quisesse,

porq morreria coele. E vendo Fernã perez como os imi-

gos se punhão em concrusam dêlrar a iiha , uíandouho

dizer ao gouernador
, q foy logo por terra a Agací cõ

gente de caualo & de pê. E vendo da praya a cousa co-

mo estaua, & q se não podia fazer nojo aos iii)igos, mã-
dou aos capitães q esteuessê como estaua: & q mâda-

ria a dõ António q se fosse ajíitar coeles no seu batel,

parecêdolhe que abastarião lodos pêra defender q os i-

migos não entrassem ho rio, & defeyto abastarão se eles

entrara de dia. Ho gouernador não somente mãdou a-

juntar cõ os outros a dõ Anlonio, mas acrecenlou a gen-

te em todos os passos da ilha por onde parecia que se

podia entrar: & encomendou a lorge da cunha q visi-

tasse muytas vezes ho passo Dagacim, & mandou al-

gflas cotias que andassem do Passo seco ate onde esta-

ua Simão dandrade visitado os passos & os nauios
,
pê-

ra q lhe dessem recado do que passasse. E quando foy

ao despedir das cotias não as achou , & pregúlando por

elas, disseranlhe aigús gentios & mouros seus amigos,
que ho Xabamdar as furtara, & as màdara aos imigos

pêra passarem â ilha, & mais q lhe fazia fr^gos ê luga-

res secretos. E xabandar he oíRcio antre os gentios &
mouros, conto anlre nos patrão da ribeira: & este de
Goa era gentio. E sabêdo ho gouernador isto dele, mã-
douho chamar estando à poria da ribeira, & preguntã-
dolhe pelas cotias, ele se comei^ou de embaraçar de
iTíaneyra que pareceo a roindade , & por ela ser tama-
nha , não lhe quis ho gouernador mais esperar, & mà-
douho matar pelos seus alabardeiros , o que os gentios
sentirão muyto por ser principal antreles, & indinaran-
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SP innyto irais do que eslauáo pera se lenantar conlra

ho gouernador em os mouros entrando na ilha.

C A P I T O L O XVIII.

De como çufnlari , cf- çufnqnqi cnpilãcs do Hidalcão en-

Ij^arâo a ilha cÔ nlyfís dos ímujos : <^' do qxiejizerã nes-

ta eirada lorge da cunha^ Francisco de sousa maneias^
<^" Frãcisco pereyra coutinho.

V endo Pulalecào rjue lhe contrariarão os nossos a en-

trada do rio de Benastarim , nà quis mais cometer a

entralo de dia, & determinou de ho fazer de noyte, pê-

ra o que llie logo sobreueo híia muyto escura, & de gra-

de tormenta de vento, & de chuua : & como ele a vio

assi mandou a çufolarí hu mouro valente caualeyro que
fiisse por capitão da gente das jangadas

,
que seriáo ate

mil homès , & que se fosse dereyto ao passo de Benas-
tarim, & hl desembarcasse: & ho mesmo mãdou a (ju-

fogogi que fura capilâo de Goa, que entr.isse pelo pas-

so de çancalim, onde eslauào as cotias que lhe dera ho

xabandar de Goa carregadas de irente, & que ele en-

traria despois. E duas horas anle nianhaà fazendo a tor-

menta que digo abalou çufolaii cô as suas jài»adas , re-

mado aboga surda ao logo da terra firme, pera que na
fossem sentidos dos nossos batcys, que eslauào na bo-

ca do rio de Benastarim da bãda da ilha. Pore Fernão
perez que estaua mais perto da terra firme os sentio lo-

ffo, é^: mandado leuar fatex;», & dar fogo a híí falcão que
tinha lhes começou de tirar, ao que logo acodirào todos

08 outros capitães q disse que ali estauão, & lirauão

nnivto a n)iude , de maneyra que fizera deter os imigos

que não passassem da boca do rio deBenaslarí: porque

como as jãgadas erão grandes acertaualhes a artelharia,

& fnzialhes muyto nojo. Pore çufolari que tinha aboca-

do ho rio, quàdo os nossos acodirão, sem ser sentido

teue tempo de passar auante, & cuydâdo q ho seguis-



LIVRO IIÍ. CAPITOLO XVHI. 49

sem os nossos , trabalhou por tomar terra ho mais asi-

nha que pode, & poiou antre a pouoação Dagací , & a

dtí Benastarí cõ obra de trezentos turcos que leuaua em
duas jangadas, q cõ ho grade escuro que lazia fora dar

em hua vasa , ode atolarão , & se encherão todos de la-

ma: & (]!iando se assi virão não ousarão de passar dali,

porque não vião por onde auião de ir, &, esperarão a

manhaã. E não poderão estar tão calados que Menay-
que ho capitão gêtio q por ali andaua com seus piães os

não sentisse, porque sentia a reuolla q hia no rio, & lo-

go lhe pareceo que os imigos querião entrar a ilha. E
sabêdo a verdade q ali estauão imigos , como era ami-

go dos nossos, & muylo leal mãdou logo recado a Gar-

cia de Sousa, q era ho capitão q ebtaua dali mais per-

to, & ele veo rauyto de pressa cõ parte desses q tinha,

& os outros deixou a seu hirmão Pêro de sousa pêra

goarda do passo. E ajuntandose Garcia de sousa com
INienayque, erão tão poucos, & os turcos estauão em lu-

gar tão forte que lhe não podião fazer nada. E parecê-

do a Garcia de sousa, que sendo algi^ia gete mais os po-

deria desbaratar, mãdou dizer por IVlenayq a Jorge da
cunha q andaua em Goa a velha, que lhe acodisse pêra

matarê aqles imigos. E com quanto lho Menayque dis-

se, & quã poucos erão nunca quis ir coele, & se fora,

sempre os imigos forão desbaratados: porq como os imi-

gos estauão desesperados de socorro pola resistência que
virá fazer aos nossos, vendo gente de caualo contrasi

,

& piães ouueranse de desbaratar logo, & estes desbara-

tados não ouuerão os da terra dousar de se leuanlar con-

tra os nossos, como despois leuantarão pola entrada da-

qles : & não somente não quis Jorge da cunha acodir a

Garcia de sousa. IVlas despois que vio que a ilha era

entrada se foy caminho da cidade fugindo, como q os

immigos fora a pos ele, indo rodeado por lugares peri-

gosos sem recolher os seus, q fugiào como homes des-

baratados. E sabendo Garcia de sousa q Jorge da cu-

nha se não queria ajuntar coele, acodio a Benastarini

,

TOMO III. G
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cule ouilia uiuytas l)oiiibariJa<las. J^^ este era spu hirmao

Pêro de suusa, que cò esses q lhe licarao [)elejaua cô ^u-

fojJdiíi, que entrou |)i)r (^ancalim nas eólias, & veo a líe-

naslariíii , onde achou auiy dura resisleneria , nssi de
bombardadas como despois de laçadas &. cutiladas: po-

rè como os nossos erào poucíjs, is:, eles muylos nào |)ode

a resistência durar muylo. l^ a nossa eslàcia foy ejitra-

da dos iniigos com morte de Pêro de sonsa , &, doutros

nossos que eò quanto vini^arito bem sna morte com muy-
las dos imiiios, eles lícara senores da estancia cõ hã
camelo q linha, ísc cò outra arlelharia. E quando Gar-
cia de Sousa chegou, q foy começando ho dia desclarer,

ja achou os unigos senhores de íienastari : & como ho

na sabia ouueràno de nialar se não fora Ayres da silua

que lhe acodio no seu batel, &. lio saluou cou) os seus.

K lio desastre de estar este passo sem gole, pola ida de
Garcia de sousa fez q os imigos entrasse a ilha q dou-

tra maneyra a na entra estes sòs, & os de cufiJarí a en-

trarão
, q os outros nuca poderão, porq do António co

os outros capitães & sua gele, nialarào tàtos deles des-

pois q os abalrroarâo, q a agoa se tornou de cor de san-

gue, ^ aqles q escaparão fugirão a nado pêra a terra

íirme, &c dos nossos não nxorreo nenhu, posto q algue

forao feridos: antre os quaes foy Terna perez. E acaba-

da dauer a vitoria, com que di»m António estaua muy-
to ledo cuydado q tolhera aos imigos q nào entrassem a

ilha, foylhe recado q era entrada, & por onde: & man-
doulho dizer Menayque, q taben) se foy logo caminho
da cidade, &- viosse em granile perigo ale chejçar a ela,

j)orq os da terra lhe sayào muytos pêra os matar, & ele

se defendeo setnpre muyto l)ê , no q ganhou muylo lou-

uor. E sabida a ntma da entrada da ilha por dom Anto-
dío, ouue conselho com os ontrí)S capilàos sobre o que
fariào. E assentou , (jue por quanlo podia ser que ho
passo de Bf naslarim teria ainda algu remédio, (pie ele

& Bernaldim freyre íio fossem sí>corr(^r nos bateys, &
de catuinho se ajuntaria coeles Simão dàdrade na sua
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galé que estaua dentro no rio. E que Fernão perez
,

Diogo fernãdez de heja, & Luys coutinho ficassem onde

pstauã, & esperassem ate verem recado do gouernador,

& assi se fez. E chegando dom António com Simão dan-

drade, & Bernaldí freyre ao nauio Daires da silua adia-

rão q ja ele & Garcia de sousa, & outros muytos era. idos

pêra a cidade por lhe tirarem da estancia de terra muy-
tas bòbardadas , & ho nauio ser muyto pesado & auer

dir de vagar. E vendo dom António que não auia ali re-

médio, & que estaua certo ser toda a ilha leuãtada, de-

terminou de se recolher com os outros â cidade, & que
assi farião os que ficauão em Agacim. E por ho nauio

Daires da silua ser muy pesado como disse, & auer de

ir muyto de vagar, & ser a pressa grande ho não quise-

rão leuar, & ho queymarão & meterão no fundo, despe-

jandolhe primeyro a artelharia na galé. E isto feyto par-

tiranse pêra ho Passo seco, que estaua também tomado
dos immigos que ho tomarão sem peleja: porque sen-

tindo Francisco de sousa maneias, & Francisco pereyra

Coutinho que Benastarim era entrado dos ímigos, em-
barcaranse logo no balei do nauio que tinhão: & foy ta-

manha a sua pressa, que podêdo saluar a artelharia da
estancia cò a deitarem na praya do muro abaixo, dõde
a poderão leuar no batel ao nauio a deixarão, & assi hiia

escada de três troços que tinhão pêra a seruentia do mar :

& se quando ouuirão as bombardadas da peleja de Be-
naslarim lhe forão acodir ainda lhe poderão valer, que
ho nã ganharão os immigos. E chegando dom António
cÔ os outros ao Passo seco Pêro gonçaluez piloto do go-

uernador q estaua no nauio que ali ficou de Francisco
<le sousa, disse a dom António o q ele & Francisco pe-

reyra fizera: & porque ho nauio não podia ir se não com
a maré, esperarão dom António & os outros ate ser preá
mar pêra o leuarem , temendo que os immigos ho to-

masse. E neste tempo que esperarão esíeuerâ em gran-
de perigo, porque os immigos lhes tirauão de terra muy
rijo cõ a artelharia que tinhão na estancia , & assi cõ

G 2
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nuiylas frechaílat» , & os nossos Iciuibê a eles ale que

veo a UKiré (]ue se loráo.

C A P I T O L O XIX.

De como os mouros ^^ c/ctios da cuhide se leuantarão co-

tia os 710SS0S ^ ^' do (jue Jizcrão Nluio vaz de castelo

hrnnco , t^ outros. E de como sabendo lio (jouermidor

q a ilha era entrada dos imi(jos ae recolheo d cidade,

jlititrada a ilha pelos immiiios, & (ornados os passos

dela: ao outro dia pola iDanhaà loy dilo ao gouernador

que a ilha era entrada, & os passos tomados. E como
ainda não tinha este recado dos capitães que eslauáo

neles não creo de todo aquela noua : mas màdou logo

repicar ho sino da vigia, & tanger as trombetas, pêra

que se ajuntassem os nossos, & assi os j)iães da terra,

a que el rey de Portugal pagaua soldo, Sc como eles es-

lauão daleuanto não acodião como dantes, que logo sayão

a qualquer repiq. No q lio gouernador foy conli^^cêdo q
eslauà leuàtadus, pore dissiniuiou, & mãdaualhes q se

fossem à pressa a Benastarim
,
pêra q indo lhe despe-

jassem a cidade sem q entõdessem q (jueria q lha des-

jjL^jasse, porque lhe dt^rào trabalho se a nã despejarão:

&, eles se forão por se hirem ajuntar com os immigos. E
determinado ho gouernad'>r de socorrer a Benestarim

,

cuydando que ainda nã Tosse ton)ado , mandou là Frã-

cisco de saa com trinta de caualo , & algus esj)ingar-

deiros de pé. E despejada a cidade da gente da terra,

ficando os capitães ein suas estancias: nã jhe parecen-

do ao gouernador (]ue a cousa estaua tão danada tornou-

se â ribeyra (onde estaua «piãdo lhe derão a noua) pê-

ra mand.ir |)or mar hu camelo a Benasiarim, & ele ir

por terra a iauorecelo, por fazer crer aos Canariíis que
nã temia a vinda dos mouros: & Tdo deixou a goarda

dl port 1 d » cidade a Nuno vaz de castelo bràco, & aco-

panhauàrio Dinis fernàdez, loào teixeira, Bastião roiz
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da moeda, António lernádez humeui prelo , Diogo go-

terrez , & outros q por todos era dez. E nisto hià cala-

fates , & marinheiros dos nossos q trabalhauà na ribey-

ra côprar de comer à praqa, q se faz diante daqla poria

da cidade. E os nossos que eslauâo sobrela virào sayr

certos turcos & canarís , & n)atarào hu calafate, & der-

ribarão hil clérigo muyto ferido. E entà acabarão de co-

nhecer q a gente da terra era leuaritada côtra os nos-

sos, & foy logo dito ao gouernador : & ele màdou a Nu-
no vaz q saysse cõ obra de noue homês, & fosse dar nos

iniigos, & se recolhesse logo, porq nào cuydassem q lhes

auia medo. E eles vêdoho sayr recolheràse às boticas dos

mercadores de panos dalgodá q ali tinha, & tê húa gran-

de rua q se chama dos bachares, porq assi lhe chaniao

na lingoa da terra: & os q se acolherão as buticas fe-

charão as portas , & por isso Nuno vaz na achou mais

q o calafate que jazia morto, & ho clérigo que eslaua

ferido. E vendo ele que lhe não sayã nenhiis dos inimi-

gos passou auante pêra ver se achaua algíis : & despojs

de ir boõ espaço por aqla rua virou per hiia trauessa,

& foy ter a outra rua que hia pêra a cidade, & indo por

ela foy ter jfUo de hfias casas grades de j)edra &cal que
linhào hua grande cerca, em que parecia aruoredo, co-

mo q era pomar: &c por ciu)a desta cerca pareciào niuy^

tas pontas de zagunchos muyto luzêtes. E em hú aipê-

dere q se fizia á porta desta cerca aparecerão algíis tur-

cos, & arábios com zagúchtts & cofos. Nuno vaz que vio

que erão muylos dissimulou que nào hia pêra lâ
,
por

na hirê coele mais que noue dos nossos, a que disse que
se tornassem : & tornandose que queria abocar a hiia

trauessa q atrauessaua da rua, porque hia pêra as casas
onde vio os immigos , aparecerão Dinis fernandez de
melo. Bastia roíz , António fernandez, & loão leixein,

& outros que despois ho gouernador mandou após ele,
que lhe bradara, dizendo, Acolheiuos q vos toujã a rua i

& isto f)elos inimigos que sayão da casa que erào muy-
los , & forão rijo cõlru ele. E chegando ele á boca da
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trauessa, chegauá eles latnbeiii
,
que nã teue ele mais

tempo que pêra abaixar a lança, & dizer Sàcliago, fe-

rindo neles, & em ele dando per hua parle deu Dinis

feriiandez cõ os oulros pela oulra, ís: aj)erlauão com os

nnniiiius muy brauamí^le, porem eles linhiio tanlo es-

forço, íc erào (ào destros no pelejar que tomauà nos co-

fos os boles dalgus da cõpanhia de Nuno vaz , & lança-

u Inos de si , & tomarão as lanças a dous , & derao coe-

les no cliào ! & ho niesn)o quisera hu dos immiiios fazer

a Nuno vaz, querendollie acolher a lança debaixo do
braço e lhe tirando hua lançada, como defeyto colheho

:

&, em a ledo assi tirou Nuno vaz por ela tào rijo que
deu cò ho mouro aos pés, &. foy logo sobrele & matou-
ho com a espada tendo a lança com a mao. K Dinis

fernàdez por lhe acodir se chegou tanto aos inimigos

que veo a braços com híi deles, a que os oulros acodi-

rào , & o!Jueranno de malar se não fora por Bastião ro-

driguez & Nuno vaz que lhe acodirao ferindo muy lo ri'

jo nos immigos: & coislo foy a peleja tão Irauada de
espiíigardadas & lançadas de parle dos nossos, & de za-

guchadas & pedradas da parte dos immigos que era cou-

sa espantosa, & ajunlouse muyta gente da sua parte,

porq os mercadores gentios quando vjrão andar a cou-

sa tão baralhada sayào das boticas com arcos que ti-

nhão escondidos, & ajudauão os turcos, que contudo não
poderão sofrer as espingardadas dos nossos que os ferião

mortalmente, & derribarão cinco mortos, & os outros

começarão de se retirar pela rua dentro como que que-
riào acolher là os nossos: & assi era porque tinhão muy-
ta gente a que os nossos não poderã escapar se lã fo-

rão. O que receando Nuno v.az, &. também por ver quan-
tos os immiicos erno , & quão poucos os nossos os não
quis seguir, &, lornouse pêra a porta da cidade indo fe-

rido em hila p^rna
,
que lha passarão cõ hua frecha per

baixo dhu giolho, & leuou a adarga empenada doutras

muylas, & foy ferido muyto Bastião rodriguez quando
Bocorreo a Dinis fernandez , & lambem Diogo goterrez
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foj ferido em hú pé de que íicou aleijado. E por Nuno
vaz ir assi ferido, & os outros mandou ho gouernador a

Gaspar de paj^ua que goardasse a porta com oulros : &
nisto chegarão aigiis da capitania de Jorge da cunha cõ

nmytos piáes da terra a pos eles pêra os matar, & assi

mouros com bobas de logo que lhe vinháo lan<^'ãdo. E
vindo assi acodirào da cidade algíis dos nossos espingar-

deiros, que os liurarào dos immigos, & os recolherão.

E eles contarão ao gouernador comío lorge da cunha vi-

nha desbaratado: & a pos estes vierào outros, ora dous
ora quatro segudo se ajuntauão, & sempre os seguia os

imigos como aos primeyros, & por hirê assi espalhados

forào mortos três de caualo & algus piáes : o que nào
fora se os íorge da cunha ieuara em híi corpo, &, des(a

maneyra entrarão os imigos a' ilha passados algus dias

de IV'la}o q era ja inuerno. E sabendo ho gouernador
couio erão êtrados por Benastarim

,
pareceolhe que era

escusado ir là Francisco de saa com tão pouca gente
como ieuaua, & por isso lhe mádou recado que se lor-

nasse, & quem ho leuou ho achou quasi enuolto com os

imigos, porque indo ele pêra Benastarim em chegando
as duas aruores vio os de (raués per outro caminho q
hia pêra Benastarim , & logo endereytou pareles. E çu-
folarim que os vio ir mandou despregar híia bandeira q
lhe leuauào enrolada

,
pêra que os nossos soubessem q

auia ali capitão. E cõtudo Francisco de saa não deixou
de chegar aos imigos : & comer^ando os nossos de se

emburilhar coeles, deuse ho recado do gouernador a
Francisco de saa que logo recolheo os seus & se foy pê-
ra a cidade: & os immigos ho seguirão de maneyra que
a ele lhe foy forçado de voltar a eles muytas vezes cõ
os seus, & assi ft»y ate a cidade, & nestas voltas ouue
algus feridos dãbas as partes. E quãdo Frãcisco de saa
chegou , andaua ho gouernador na ribeira pêra uíãdar
ho camelo a dÕ António de quem lhe foy recado do q
linha feyto, & como tudo era la entrado: & por isso

perdeo a esperança de poder sosler a ilha, & ajuntou a
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pente que (inha , & sayo coela iliante da poria da cida-

de
,

[i«Ta recolher os nossos que se acolhessejn dos pas-

sos, &. os defender dos luiiiíos se fossem a pos eles. E
estes erào os moradores da cidade, que por serem muy-
los faziáo mais mal que os próprios turcos que ainda
ora poucos, & se os da cidade se nao leuãlarào pouco
aproueitara aos turcos por mais que forao entrarê a ilha

pêra a tomar, que nunca ho poderão fazer sem ajuda da
gente da terra

,
que também se leuatou vendo leuanta-

dos os n»oradores da cidade, se náo IMenayque &Timo-
ja cõ todos os de suas capitanias. E estando assi ho go-

uernador recolhendo os nossos q hiào dos passos sendo
aida hu bõ pedacjo do dia por passar, decerào dous dos

de lorge da cunha per Im oyteiro abaixo, ôde agora es-

tá nossa senhora do mole pêra hua porta da cidade que
se cliama do mandouim , & hu se chamaua do Anrique
déi^a que hia diante^ & outro António vogado ?j hia de-

trás, &, nas costas lhes hiào nmytos írnigos. E ê decen-
do [)el«) oyleiro matarão António vogado, (\ue se defen-

cleo primeyro muylo bê, & matou hu m<»uro : & ficado

ele deixàdoho em poder dalgus que ho acabassem de
malar, apertarão tanto os outros c(jm dom Anri(jue que
lhe deceparão ho caualo, & como era perto dhíi esleiro

que se faz daqla báda do mãdouim deilouse do caualo

em lho decepando, & C(jm muylo esforço defendedose
d<'S immigos se arremessou na vasa do esleiro, e ali se

saluou
,
porque logo lhe acodirào da cidade. Assi este-

ue ho gouernador ate bem tarde recolhendo os nossos,

& goardando as nãos & fustas dos turcos q estauão em
terra no varadoyro : & sabcdo q todos os dos passos erâo

recolhidos se recolheo a cidade, & mandou recado a dom
António que se recolhesse cò os outros ca|)itâes que es-

tauào no rio de Benaslarim : o que assi foy fey lo.
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C A P I T O L O XX.

De como Pulatecâo entrou na ilha de Goa cotn ho resto

da sua (/ente^ ^- pos cerco à cidade : í^- do q ho gouer-

nador fez despois disso.

Skjabido por Pulatecâo como os moradores da cidade,

& assi todos os da ilha erâo leuâtados cõtra os nossos

por sua parte, & os seus recebidos paoificamenle
,
pas-

souse â iíha cõ todo ho resto da gente que lhe ficaua

que serião bem dez mil homens lodos mouros & turcos

gête branca , & esforçada que sabia muy bem pelejar.

E como foy na ilha mandou assentar seu arrayal òde
chauíà as duas aruores obra de mea legoa da cidade ca-

minho deBenastarim : & vm quanto se as tendas assen-

lauão foy sua gente dar vista â cidade, que polo pouco
tempo que auia qu« estaua em poder dos nossos , ainda
ho gouernador ho nào teuera de lhe mandar ieuàtar os

muros, & estaua baixos, & fracos como os mouros os ti-

nhâo , &. aigíia parte que se refizera á nossa maneyra
«staua ainda por êxugar, de modo que a cidade estaua
bê fraca. E porque os inimigos ho sabia confiados em
«ua multidão, desforçados com a pouquidade dos nos-

sos se chegara aos muros ho mais que poderão, tirando
-com muytas frechas : & assi Irazião espingardões com
<jue tirauào muytos farpões, & outros tiros de besta, &
esteuerào a moor parte do dia neste jogo sem os nossos
receberem dele nenhum dano antes íizerão muyto aos
mouros ate que lhes foy necessário relirarse pêra seu
arrayal. E vendose ho gouernador cercado

,
porque os

immigos se na aproueitassem das nãos, & nauios de re-

mo que eslauào varados dantes que Jhe fosse entregue
a cidade mandou que lhe posessem fogo: Sc ou por Jhe
na ser bem posto, ou por os immigos acodirem logo a
isso, fezlhe ho fogo muyto pouco nojo, & eles ficarão
senhores da frota que estaua varada. É porque se ho

TOMO III. H
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^« uernadur receou que cueki liie qiic) iiiasseiu a sua (|ue

eslaua no mar, a inàilou muyto bem goardar j)ur giá
jKirle (hí sua genle , & com a outra se recolheu á cida-

de com determinaçào de se sosler nela ale a sayda do
inuerno, parecendulhe que pola guerra que cuydaua que
iio Midalcáo ainda tinha cõ el rey de INarsinga niio po-
deria mandar sobrele mais gente (jue a(]uela , & na en-
trada do verào chegaria a armada de Portugal , & com
a gole (jiie viesse pelejaria c«-»m os mouros, & os deita-

ria ioia da ilha. E isto praticou com do António seu so-

brinho, & com dom leronimo de lima: a que parecen-
do assi bem ho gouernador: juntos todos os capitães, H-

dalgos & pessoas princijiaes de sua armada lhes disse.

Ainda (|ue senhores a ètrada dos tiircos á primeyra fa-

ce nos ameace com muyto grandes trabalhos & perigos

imuiensos, bô creo eu que ho vosso esforço he tanto

mayor do que eles podem ser por muyto grandes que
sejão, que vos fará ver aquilo que nào verào outros, em
que ho medo teuer niais entrada q eu» vos

,
porque es-

tes taes assombrados dele nà vem mais que a fadiga dos

trabaliios
, que j)or derradeyro acaba coeles. E os taes

como vos ainda que vem a íadiga que digo nào deixâo
de ver quantos bôs se seguu dela, assi cíjuio niereciujê-

lo diàle de nusso senor en) pelejar por exalt^amenlo de
sua saneia fé diante dei rey meu senhor, pois coesles

trabalhos lhe acrecentaes seu estado, & dianle dos ho-

jnès por amor do bem comu : rezào tendes Itigo de vos

arriscardes por hu ntal que acaba tào asinha a ganhar
tantos bes (pie durão pêra sempre, & pt>lo que de vos

conheíjO como coujpanheiro de tantos àntis. IJem seyque
J)o trabalho (\ se nos aparelha vos nào impedirá que ga-

nheis os bès q digo, & mais sendo eles ho lim pêra que
viestes : deueis de esperar em nosso senhor que nos ha

de ajudar a alcaní^alo , especialmente nesta f^uerra
,
pê-

ra (|ue vejào os mouros as grades marauilhas que fez

com os nossos despois que con(pjislào a Índia, & que
assi como os ajudou em tantas guerras , como vencerão
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pelejando com tantos inimigos que cobrião ho inar & a

terra, assi nos ajndarâ, pêra que defendamos esta ci-

dade, que he a principal cousa da Índia, assi em for-

taleza como em riqueza, & em que os mouros tem mais

sua esperança: & por isso cõstituyão nela como vistes

contra nos a cabeça da guerra. E se a soslemos a este

Ímpeto presente, credeme que náo teremos mais neces-

sidade de i)elejar na Índia, & q todos os reys dela hâo

de ter nossa amizade em muyta estima, & auerse por

niiiyto ditosos de ler paz cõnosco, & côfirmarào por ver-

dadeira a opinião que tem de nos de sermos mais va-

lentes que os rumes, & se a perdemos ficamos de todo

em descrédito, porque os ímigos nào nos hào de discul-

par que tinhamos fracos murciS, nem poucos mantimen-
tos : antes hão de multiplicar lodo ho de nossa parte pê-

ra engrapdecerem mais sua vitoria. E crede que com
ho esforço dela, & saberem que nos podem vencer hão

logo de fazer lodos liga cõtra nos, & nos hão de perse-

guir ate nos tomar (o que Deos não queyra) aquilo que
assentarão nossos antepassados, sendo muyto menos que
nos, & por ventura não tambê apercebidos. Lembreuos
senhores que temos as costas toda a hora da Christan-

dade destas partes, & a do estado dei rey nosso senhor:

Sc posto que percamos a vida sobre soster estas duas

íjousas que alcançamos gloria pêra sempre : & se se elas

perderem com ficarmos viuos, que na temos desculpa

que nos salue de uiuyto grande pena, & que ficamos

com vida peor que morte: doãuos mais as feridas da
hora que as da carne, porque as da carne tem remédio,

& as da honra não tem nenhum : que ainda que se res-

taurem com se saber a verdade nunca se acaba de sa-

ber tão vniuersalmente que fique a mentira notória a

todos. Por isso oulhay o que vos cumpre, que eu nã sey

que mais diga, se nào que a defensa da cidade não po-

de mais durar com trabalho que ate a vinda da armada
de Portugal que será daqui a três meses, & cõ ho biz-

coyto & arroz que temos, & com ho gado que ha nas

II 2
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ilhas de Ditiar &, Chorão nossas vezinhas nos manlere^

m"S , em <|ue |)iis aos moradores desla, que sem causít

«e ItMianlafiio contra nos: &, que me diiçais que vira ha
Hidalcào ct)fii grautle |>odor de gente, &, (jue nos náo
jKjJeremos des|X)is sayr da cidade , eu sey cerlo que na

pode vir por amor da guerra que (em Com el rey de Bis-

ne^ar , a quem por essa causa mAdey embaixador, & a

estes immigos que nos tem cercados bem «iie atreuo cun-

uosco a derenderlhes a cidade ate ho fim do mundo. K
pois senhores estais lodos nesta repulac^ào, nao somen-

te couíigo , mas com el rey meu senht^r , &, com todos

os da Índia: peçouos polo que deoeis a este credito que
ho nào percais : ^ porque conseruandt»ho com vos de-

fender neste cerco ficais em paz, &, ganhais tantas cou-

sas como disse. A esta pratica do gouernador ajudarão

também dom António, dom leronimo, & outros dous

ou três capitães, dizendo que era miiyto bem esperar

ho cerco, ^ trabíilharõ por se soster ate a vinda das nãos

de Portugal , & lodos os outros se forão com seu pare-

cer , ainda que algus ho fjzerão n)ais com vergonha que
com vontade, como direy a diaríle. E assentado que de-

fendessem a cidade, fortaleceoha ho gouernador ho me-
lhor que pode, &. fez seys estãcias em cinco parles do

muro que estauão mais fracas, &, destas era muyto mais

fraca que todas onde se agora cliama ho postigo do mã-
douim, ode estaua quebrado hu janco do muro, & esta

deu a dom António de noronha, & outra á porta q se

agora chania de saneia Caterina deu a Ayres da siJua,

as outras deu a Simão dandrade, lorge roga(;a, dom le-

ronimo de lima, &l a Diogo fernandez de beja : & assi

ordenou quartos que vigiassem de noyle, & de dia, &
ele quis ser ho subrerolda por a cousa estar mais a re-

cado. Fi |x»rque tinha necessidade de gente niãdou logo

recado per hiia cotia a Jorge da silueira & a leronimo

teixeira que erão darniada a Baticaià, que na ora se fos-

sem a Goa {)era inuernarem coele fazendolhe a saber da

iiianeyra que estaua. E com quanto lhe ho recado foy
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dado, eles riao quiserão fazer o f|uc lhe ho gouernador

luandaua , dando por escusa o que tenho dito a iras,

CAPITOLO XXí.

De como Pulatecão comhateo a cidade^ ^ da resistência

que achou nos iiossos.

Jt osto que Pulatecão tinha por certo que a mayor di-

ficuldade de tomar os nossos, auia de ser no êlrar da

ilha, porque tanlo que entrasse logo os tomaria: náo ho

leue assi despois que os seus Ibrào dar vista â cidade

na dura resistência que acharão: & por isso mandou
que ninguê cometesse mais os nossos sem ele ir em pes-

soa, parecendolhe que sem ele se não poderia tomar a

cidade. E assentado seu arrayal hum dia pola manhaâ
fez seys esquadrões cada hum de quinhentos homês , &
mandou que dessem combale aas estancias que os nos-

sos tinhão feylas : & ele com outra mujla gente hia nas

costas destes esquadrões pêra os refrescar quando fosse

necessário. Os immigos como hião muytos , & com ho

esforço que lhe daua Pulatecão chegaranse quasi ao mu-
ro, tirando muyfas frechadas & farpões & quadrelos, &,

outros tiros que tirauão com espingardões : os nossos os

receberão com njuytas seetadas , espingardadas , & pe-

dradas , & tão brauamente lhe resistirão que os fizerão

quebrar do Ímpeto com que vinhão. Ho gouernador nes-

te tempo corria com rauyta presteza todas as estancias

esforçando os nossos, dizendolhes que se daquela vez

sosteuessem a fúria dos immigos, que dali por diante os

acharião mais brandos. E eles recebião muy bem estas

palauras, & como digo as punhão em eííeito , em tanto

que era muyto pêra espantar como sendo tão poucos,

& estando com tão fraco emparo como era ho muro da
cidade se podião defender a tamanho numero de gente,

que somente ho retenir dos alaridos que dauão era pê-

ra fazer medo
,
quàto mais tanto género darmas com
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que os combalião. E estando assi ho combale em peso

,

çiifolariín que combalia a estancia de dom António a-

portou lanlo com os de sua capitania que os fez chegar
ao quebrado do muro pêra sobirem a escala vista : o que
nao podendo sofrer dom António, mandou abrir hum
pc)slij2^o que ali estaa , & com algus sayo a pelejar com
os inimigos, & ele & os que ho acompanhauáo ho fíze-

rão Iam bem que por muytos que os in)migos erào os tí-

zerao retirar com grande dano. O que visto por Pulate-

cào mandou cessar ho combate com muytas palauras in-

juriosas que disse aos seus porque não entrarão a cida-

de. E despois de ho combate durar bem quatro horas

se recolheo pêra seu arrayal , com muytos feridos & al-

gíis mortos, & dos nossos não morreo nenhum, pelo que
ho gouernador louuou muyto a nosso seftor , & dando
muyto louuor a todos os seus de quão bem ho fizerão

mandou curar algus que forão feridos: & lodos aquela

royte fizerão grande festa por lhes nosso senhor fazer

tamanha mercê, que assi se defenderão dos immigos. O
que Pulatecão sentio muyto, & parecendolhe que tinha

necessidade de mais do que ele cuydaua pêra tomar a

cidade, mandou fazer hua estancia dartelharia no vara-

doyro das nãos junto da porta que agora se chama de
sancta Caterina, & mãdou assentar hi hum camelo que
foy tomado em Benastarim , & assi algus falcões & ber-

ços que se tomarão quãdo a ilha foy entrada. E esta es-

tancia foy feyta de noyte, & quando amanheceo apare-

ceo muyto medonha, & temerosa com os tiros que tinha,

& com ser goardada de muytos turcos &. rumes que fa-

zião outro arrayal, & tinhão todas suas tendas emban-
deiradas & fazião grandes algazaras por quebrarem os

corações aos nossos, & I()í2:o mandarão desparar a arte-

Jharia no nosso muro, principalmente na estancia de Ay-
res da silua que como disse estaua sobre aquela porta:

a que ho gouernador Iol^^o acodio & achou ja os nossos

às bíjmbardaflas com os immiffos, que também lhe tira-

uão cõ algus berços que linhão. E durado ho combate
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por esta parle chegou l^ulalecào com ho corpo de sua

gente, & mandou conibaler polas outras, inas tâo pou-

co lizerà os seus conio no dia passado, posto que aj)er-

larâo muylo com a estancia de dom António por onde
Jhes parecia que poderia entrar a cidade: ao que ele

com os <|ue ho acompanhauão resistia muylo valente-

mente, & assi se tornarão os inimit^os sem fazerem nmis

que dantes, de que Pulatecào estaua muy agastado,

& parecendoihe que por serem os seus poucos nào en-

trauâo a cidade, mandou recado aoHidalcão, que ja sa-

bia que vinha por caminho pêra entrar na ilha que lhe

mandasse mais gente, & que apressasse sua vinda di-

zendulhe ho aperto em que os nossos estauào, & quão
bem se defendião. E entre tanto que este recado foj

^

ele não deixaua de mandar correr a cidade, &, os inimi-

gos se chegauào tanto ao muro, que não ho podendo ho
gouernador sofrer mandaua a Dom António que saysse

a pelejar coeles , o que ele fazia com muylo esforc^o

,

que sem[)re leuaua ho melhor dos immigos
, posto que

não auia dia que nâo pelejassem : porque nenhum se

passaua que Pulatecào nào mandasse combater os nos-

sos, & não abastaua de dia, mas também de noyte, es-

pecialmente despois que sabido polo Hidalcào seu reca-

do lhe mandou mais gente, que lhe vinha cada dia: &
por isso como digo apertaua de cada vez mais os nossos

pêra ver se os podia tomar antes da vinda do Hidalcào,
pêra ganhar tamanha honra cohío aquela fora : & por is-

so nào somente os combatia de dia mas todas as noyles

ihes mandaua dar rebates per todas as estancias, prin-

cipalmente pola de dom António, & muytas vezes vi-

nhào os immigos tão caladamente & de supilo que os

não sentiâo vs nossos, nem os vião com ho grande es-

curo que fazia ate nào sobirem sobre ho quebrado do
muro, donde dom António com os seus os derribauão

por força, & certo que sofreo aqui coeles muyto grande
trabalho, porque nâo auia nenhiia noyte que nào pele-

jassem, de maneyra que nem de dia nem de noyte nun-
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ca ileecansauao, iS: nào era islo soo nesta estancia, mas
em todas, que nunca se vio gente sofrer tanto trabalho

como esta. l*ois ho gouernador não se pode contar quão
iminenso era o que tinlia, porque trahalliaua com hospí-

rit<í em cuydar como se auia de defender a tan)anho nu-

mero de immigos, & abastados de tantos petrechos pê-

ra ho entrarem , & ele posto com táo pouca gente de-

trás dhuin muro tào fraco & táo baixo, &, sem artelha-

ria & com poucos mãtimentos, & em inuerno que se não

podia sair por não ser ho tempo pêra nauegar. K sobre

tudo sem nenhíia esperança de socorro, se nãodaliatres

meses & ainda. E pêra descansar desta afrição que tra-

zia no spirilo não tinha nenhum tempo, porque todo as-

si de dia como de noyte gaslaua em correr as estancias

pêra ver como as defendião, & esforçar os que estauão

nelas, & de não poder andar andaua a caualo, & assi a

caualo comia, porque os imigos erão tão continos que
não dauão vagar pêra mais. E coestas opressões, & ou-

tras, íorge da cunha & Francisco de sousa maneias que
não estauão bem com ho gouernador , começarão de di-

zer que ele queria soster a cidade, o que não podia ser

por nenhiia via por ho numero dos immigos ser muyto
grande em demasia, & eles muyto poucos & mal aper-

cebidos pêra se defender, que deuia dalargar a cidade

& irse antes que ho inuerno fosse mayor, porque des-

pois não se poderia ir. E isto nã no diziào ao gouerna-

dor, se não nas estancias onde estauão, com que co-

meçarão daluoraçar algiia gente que dizia ern pubrico

que ho parecer daqueles capitães era muyto boÕ. E ain-

da que ho gouernador foy auisado deste aluoroço, dissi-

mulou que ho não sabia, nem quis falar nisso por não
poer em disputa se era bem soster a cidade ou alarga-

ía ,
porque se viesse a isso poderia ser que aueria muy-

tos a que parecesse bè ho parecer de lorge da cunha
& de Francisco de sousa, & seria ho aluoroço njayor:

&, pêra dissimuladamente apagar ho que se leuantaua,

rogou a dom António & a dom leronimo de lima & a ou-
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Iros dous capitães de quê se fiaua, que como de si es-

tranhassem a lorge da cunha & a Francisco de sousa o

que fazião, & que dissessem aa gente que ho gouerna-

dor faria muyto mal de alargar a cidade, porque me-
lhor seria auenturarse a defenderse nela, que auentu-

rarse ao mar õde estaua certo perderse a armada : &eles
ho fizerão assi

,
porem lorge da cunha & Francisco de

8ousa não se quiserão desdizer do que tinhào dito, &affir-

mauâo que ho gouernador fazia mal de soster a cidade.

CAPITOLO XXII.

De hum auiso que deu loâo machado ao gouernador da
deterniinação dos immigos contra os nossos.^ ^ do mais

q despois foy.

V./omeqandose este aluoroço áíre os nossos, hua noyte
foy dito ao gouernador que da bãda do Mandouim fala-

ua hum homem em Português, dizendo que era loão

machado que lhe queria falar, que lho chamassem, por-

que releuaua falarlhe. O que sabido polo gouernador,
se pos sobre ho muro daquela parte : & sospeitando que
seria algum auiso que lhe quereria dar do que os immi-
gos ordenauão contrele não quis que ho ouuisse ne-

nhum dos circunstantes , & por isso os mandou afastar

dali. loão machado lhe disse que Pulatecão determina-
ua de lhe queymar a frota com cotias cheas de lenha

seca, de & denxofre : porque queymada a frota, lhe

não ficasse em que se podesse saluar, que bem tinha

por certo que ho tomaria &: a quantos estauão com ele

como chegasse ho Hidalcão que tinha junta muyta gen-
te de caualo & de pee pêra vir sobrele : & que a gente
que linha era tão grossa que era escusado f)arecerlhe

que lhe poderia resistir, & porque sabia que ho Hidal-
cão auia de vir muylo cedo lhe daua aquele auiso pêra
que se recolhesse aa frota em quanto tinha tempo. Islo

dito foyse loão machado, com lhe ho gouernador agar-
TOMO III. 1
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decer imiylo lio auiso (jne lhe daua
,
promelendolhe por

isso muyUis mercês, & rogatidolhe cô grande instancia

que ho auisasse de tudo o que os imimgos ordenassem
coiilrele. E ele lhe prometeu de lio fazer assi , dizendo

qne poslo que andasse anlre os mouros náo deixaua de
ser Chrislão, & desejar mu3(o de os nossos leuarein ho

melhor dos mouros. Forem ho gouernador nào acabaua
de crer que isto era assi, & parecialhe que aquilo era

ardil dePulalecão pêra lhe íazer medo, & que coele dei-

xasse a cidadt , do que ele eslaua bem fora, purcjue lhe

parecia que era vento a vinda do Midalcao |<or amor da
guerra que tinha com el rey de Narsinga , &, fazia con-

ta que se a não teuera, que Gaspar chanoca que estaua

por embaixador em Bisnegar lho escreuera, que nâo fal-

tariào pêra isso patamares
,
que por lhe darem dinheiro

trouuessem as cartas. O que Gaspar chanoca nao fez
,

porque como disse atras ele nào foy sabedor da paz que
ho Hidalcào fez con» el rey de Narsinga por ser muyto
secreta. E com quanto ho gouernador fazia estas con-

tas consigo, comunicou com dõ António, & com dom
Jerónimo de Jima & Simào dandrade o que lhe dissera

locào machado, & isto com juramêto que ho nào desco-

brissem a nenhúa pessoa porq nào ai içassem ho aluoro-

ço que andaua antre os nossos, pêra (jue desp».jassem a

cidade : 6c assi lhe disse a rezao porque não cria que ho

Hidalcào auia de vir sobre Goa: ao que eles disserào

que se não liasse nisso, porque como aquela cidade im-

portasse tanto ao Hidalcào que bem poderia ser
,
que

posto que perdesse algfia cousa em fazer paz com ti rey

de Narsinga, que a faria, &: que Gaspar chanoca ho nào
poderia auisar disso por cousas que cada dia socediào

sem homem cuydar nelas , & por isso que bem poderia

vir ho Hidalcào sem ho ele saber, & que se viesse que
auia de vir muyto poderoso, pelo que lhes auia de ser

fort^ado de deixar a cidade, mas entre tanto que não vi-

nha , ele a nào alargasse &. se defendessem ho luelhor

que podessein, poslo que auia de ser com rauyto traba-
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lho, principalniête pola falta dos niíilicncntos que tinhão,

porque algiis que poderião auer das ilhas de Diuar &
Chorão, auião de ser tão poucos que auião de comer por

regra, mas que tudo se sofreria por não se alargar a ci-

dade aos immigos. E assentados neste parecer, assen-

tarão lambem que auendose a cidade dalargar que ho

não dissesse ho gouernador se na mesma hora em que
ho ouuesse de fíizer

,
porque segundo os mais dos capi-

tães erão de voto que se alargasse sentindo que ho go-

uernador imaginaua de a alargar em algu tempo, aper-

tarião coele que a alargasse logo, como de feyto aperla-

rão despois que loão machado falou coele, & posto que
não souberão o que lhe disse, parece que reuelandolhe

a carne o que era. Dali por diante lorge da cunha, P>an-

cisco pertyra routinho, & Francisco de saa, & assi ou-

tros fazião pubricamente requerimentos ao gouernador
que alargasse a cidade em quanto ho inuerno não era

tamanho que não podesse sair da barra, porque despois

nâo poderia, & mais que se não podião saluar na cida-

de por nenhfia maneyra. E não somête os capitães fa-

zião estes requerimêlos , mas também a gête miúda in-

duzida por eles, & bradauão ao gouernador, dizendo que
os não matasse. E como ele tinha os principais capitães

por sua parte, que erão dom António, dõ leronimo,
Simão dandrade, Manuel de lacerda , Ayres da silua

,

lorge da silua, lorge fogaça & Diogo fernandez de be-

ja, respondia a todos estes requerimentos, & a todcs es-

tes brados que ele sabia bem se se podia a cidade de-

fender ou não, & que em quãto a afronta não fosse

mayor, que ele não auia dalargar a cidade, nem eles

lho auião daconselhar sê outra mayor causa da que ti-

nhão. E vendo ho gouernador como este desauergonha-
mento de requerimentos hia tanto auante que lhos fa-

zião pubricamente, porque os que lho fazião não desem-
parassem a goarda das estancias em que esfauão, re-

quereo a cada hum dos que lho fazia que lhe desse a

menajem de goardarem as estancias em que estauão, &
1 2
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íle as não <lesemj)ararem se níic» por seu mandado, & is-

to com llio requerer da j)arle dei rey seu senhor : que
eles lizerão mais com vergonha que com vontade. E co-

mo ho gouernador isto entendia, quasi que nào dormia

de n<iyte por roltlar as estancias
,
pêra ter nelas os que

as ajudauao a goardar aos que estauao nelas jxjr capi-

tães, porque de noyte lhe dauão os imniigos mayor tra-

balho com quererem entrar a cidade como ja disse: &
pêra ho gouernador saber a verdade se goardarião as

menajês que tinhào dadas aqueles de que nào confiaua,

antes das horas que os inimigos costumauào de vir man-
daua fazer repiques falsos, & estes taes os ouuindo fu-

giào com medo , &, deles sallauáo do muro por ser bai-

xo , & faziào cousas ujuyto vergonhosas pêra Portugue-

ses: o que ho gouernador dissimulaua, |)orque nào fa-

zia aquilo pêra mais, se nào pêra saber o que tinha neles.

C A P I T O L O XXllI.

De como Pulatecão comeieo côcerto de paz ao (jouerna-

dor
,

^* ele lio não quis
,

^' de como checou ho Hidal-

cão ao arrayaL

V endo Pulatecào quão bpm se os nossos defendião, &
q os não podia entrar andaua agastado de lhe suceder
tão mal aquela em[)resa, em (jue ele cu} dou de ganhar
tanta hunrra como lora tomar a cidade, porque esta era

a conta que elle tinha feita (juãdo vitra cercar Goa. E
jK)rque sabia que a vinda do Hidalcào não tardai ia

,

quis ver se podia ganhar por manha a hfinrra que não
poderá ganhar por força , ii: auer a cidade por concer-
to : &: parecialhe que ho faria ho gouernador, assi por

ter pouca gente como por nào ter mantimentos cô que
se podesse soster. E pêra esta negociação, escolheo a
loào machado, que fy ao gouernador com recado, fi-

cando em arrefens a Pulatecào Abraldez ho galego de
que fiz menção a Iras. E ho gouernador não quis que
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lhe falasse loão machado na cidade, porq na visse quão
fraca estaua, que com tudo não se podia acabar de tiar

dele, & faloulhe na galé de Simão dandrade que eslaua

aa porta do IVÍandouim, onde loão machado foy leuado

em hua aimadia. E estando ambos sòs sem outra pes-

soa algua, porque se não soubesse ho recado q loão ma-
chado trazia, disse ele ao gouernador que dizia Pulate-

cão que se lhe quisesse alargar a cidade q ho deixaria

ir em paz com todos os nossos & leuar quanto tinhào na

cidade, com condição que lhe pagasse a valia de core-

la caualos , & de certos alifantes que lhe morrerão quã-

do decera da serra de Gate. E este partido lhe fazia

porq desejaua de ter amizade coele, por ser tão bcõ ca-

ualeyro , & por saber q ho Hidalcào seu senor folgaria

lambem de a ler, assi como a tinhão todos os outros

reys & senhores da índia, que do mais bem sabia quão
pouca gente linha pêra se defender ao grade poder que
auia de trazer ho Hidalcão por quem esperaua cada dia,

& que despois que ele viesse & soubesse quão fraco es-

laua , & quanta necessidade linha de mãtimêtos como
ele sabia, que lhe não quereria a cidade com nenhú
partido, se não tomalo. Ao que ho gouernador respÕdeo

inuyto dissimulado, que quem dissera a I^ulatecão que
ele tinha pouca gente & muyta necessidade de n)àtimê-

los que ho enganara, porque nas nãos os tinha que lhe

abastassem hu anno, & com a gente que linha não auia

medo ao Hidalcão por mais q teuesse : porê que por ele

ser na índia hii senor tão principal , & ele ler necessi-

dade dauer de sua terra algua madeira pêra corregime-

to das armadas q el rey trazia na índia, assentaria paz

coele com ccndiçôes mais arrezoadas do que erão pagar-

Ihe os seus caualos & alifantes, em cuja morte ele não
tinha culpa, pois estando dassessego na cidade que se

lhe entregara, ho vinhão buscar sem ele desafiar nin-

guém: & quãto ao que lhe dezia de elle entregar Goa
lhe não parecia rezão ella por ser dei rey de Portugal

seu senhor , de que linha poder pêra ganhar cidades

,
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mas não pêra as alargar dcspnis de ganhadas, posto que
perdesse sobrisso a vida. E que se lodauia se ouuesse de
falar na paz , (\ era necessário auer tregoas ate se aca-

bar dassenlar. loáo machado disse ao gouernador ^ ele

diria aquilo a Pnlalecào &. ainda inuyto mais pêra abo-
nação de quáo seguro ele estaua na cidade: porem que
soubesse certo que Pulatecâo sabia muyto bem como es-

taua pelos moradores da cidade, assi mouros como gen-
tios que de altentarem muyto bem como ele esfaua, &
de ho saberem mandarão eles conselhar ao Hidalcâo,
que mandasse sobre Goa ou fosse pêra se tomar, & que
sem duuida que não tardaria dez dias: & que não ten-

do Pulatecâo tomada a cidade antes de sua chegada lhe

auião de queymar a frota, como lhe ja linha dito: &
despois tomar a cidade, &, matar quantos esiauão den-
tro. E pêra lhe descobrir este segredo fizera ele por le-

uar ho recado de Pulatecâo, & assi se offreceo muyto
ao gouernador pêra ho seruir em todo o que podesse. E
porque esperaua de fazer muy lo seruiço , assi a nosso

senhor como a ele se não hia pêra a cidade , & se dei-

xaua andar anlre os mouros, onde auia muytos annos
que andaua contra sua vontade, mas que sempre sua
tenção fora de ser Christão, & ho era. E ho gouernador
Jhe agardeceo muyto ho ofírecimêlo que lhe fazia , di-

zendo que de cadauez que se ele quisesse tornar pêra

os nossos que ele lhe faria muyta mercê em nome dei

rey seu senhor, & lha faria fazer, & que dissimulasse

muyto bem , como ateli que era mouro, porque assi lhe

poderia mais aproueitar. E despois que praticarão nisto

hum pedaço tornouse loão machado pêra ho arrayal , &
deu a reposta a Pulatecâo: que quando a ouuio ficou

muyto espantado do coração do gouernador estando co-

mo estaua. E porem concedeo as tregoas por seys ou
sete dias porque visse se ho podia atraer ao que ele que-
ria , mas nunca pode. E neste lêpo chegou ho Hidalcão
ao arrayal som os nossos ho saberem , mais que verem
sinais disso na mulliplicaçào dos mouros em muyto gran-
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de quantidade, assi de pee como de caualo. E sospei-

taiidose islo eráo tantos os requerinjentos sobre lio go-

uernador que despejasse a cidade & se recolhesse aa
frota que se não sabia dar a conselho^ mas coino visse

que os iiiiujjgos nào coinetião a cidade como dates, pa-

reciaihe que ainda ho Hidalcão náo seria vindo. E nis-

to amanheceo hum dia húa nao dos inimigos metida no
fundo que não parecia mais dela que hum pedaço do
niaslo, & eslaua no canal defronte do varadoyro das
nãos. E na noyte do dia em que ela assi apareceo en-

trou na cidade híi bramene de Timoja que ho gouerna-
dor trazia por espia com outros no arrayal , & disselhe

Gomo ho Hidalcão era vindo: & a causa de se aquela-
nao ali meter, era pêra se tapar ho canal, porque ta-

pado nã podesse sayr a nossa frota, que ho Hidalcão de-
terminaua de mandar queymar com cotias cheas de le-

nha seca, & de breu & de enxofre, porque queymada a
frota não teriao os nossos em que se saluar , & enlào os

tomaria: porque temia que querendo os tomar antes de
ser a frota queymada se acolheriào a ela, & fiigirião. E
sabido isto pelo gouernador comniunicouho logo com
dom António, & com os outros qualro que ja disse. E
assentou com seu conselho, que pois a cousa hia da-
quela manevra, & esiaua claro nào poder defender a ci-

dade , & a frota juntamente por nào ter a gente que
abastasse, nem artelharia, que lhe tomarão os immigos
a mais quando entrarão a ilha : que ho melhor & mais
seguro seria recolherse à frota, & defenderse nela antes

que na cidade, porque os immigos nao tinhào frota em
que podessem pelejar coeles. E na cidade como era fra-

ca dos muros & eles muyto j)oucos, & os immigos muy-
tos em demasia podianlhos derribar & enlralos, & como
não teuessem frota em que se acolher ficariâo de todo
perdidos: & ainda que por ser inuerno não podessem
sayr da barra que passarião o que ficaua do inuerno na-
quele rio de Pangim , & ali se defenderiào melhor dos
immigos que na cidade.
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C A P I T O L O XXIIII.

De como ho gouernador despejou a cidade
, ^ a causa

porque.

-L ornado este assento tão secretamente que ninguém
ho njío soul)e , logo na noyte seguite inátlou ho gouer-
nador ao piloto moor que fosse em hateys ver se pode-

ria a nossa frota sayr por antre a terra, & a nao que os

inimigos tinhão alagada no canal: & achoti q si posto

que nuiy eslreitamente. Com que ho gouernador íicou

muy desaliuado por estar com grande medo que lhe te-

iiessem ho canal carrado. E Ioíío n)anduu embarcar ho

cobre da nossa feyloria, & outra fazenda: & assi essas

poucas de peças dartelharia que lhe ficarão, mas nao

que ninguém soubesse ho pêra que se fazia, mais que
dom António, & os outros. Porejii logo se sospeylou ho

pêra que seria, com o que lodos os que desejauao que
se despejasse a cidade forão muyto lerjos , & cessara de
seus requerimentos. R ho gouernador q Ja sabia ho gran-

de poder de gvXe que estaua sobrele , receando que se

fosse sentido que se recolhia ho entrassem os immigos,
com que os nossos se verião em muyta afronta, man-
dou deitar por onde eles poderiào entrar pães de cobre,

& pastas, & fardos de pimenta, porque em quanto se

ocupassem em apanhar esta fazenda se recolhessem os

nossos. E estando nisto foyihe dito per João machado
que ho Hidalcão lhe queria mandar por ele hum recado
que desse arrefens entre tanto que lhe ele fosse falar.

E dado Abraldez em arrefens foy ho gouernador ouuir

ho recado do Hidalcão aa galé de Simão dandrade co-

mo da outra vez : por que era tão rescalado que lhe pa-

recia que ho Hidalcão, mais mandaua íoão machado pê-

ra espiar como estaua , & que fazia, que pêra lhe man-
dar recado: & com quanto tinha visto nele algussinaes,

ou muy tos pêra se fiar dele. Todauia nao podia acabar
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consigo que ho fizesse, por auer tanto tem,jo que con-

uersaua com os mouros, & parecialhe que os auisos que
lhe daua seria com medo que ho não prendesse, & des-

pois que se visse antre os immigos lhe discobreria ho
seu segredo: & por isso lhe não queria falar se não na
galee, onde lhe ele disse da parle do Hidalcão outro tal

recado como lhe trouuera de Pulatecão. E despois de
lhe ter dito o que lhe mandaua , lhe disse que ho Hi-
dalcão lhe não mandaua aquele recado se não polo de-

ter que não fugisse em quanto se fazia prestes pêra lhe

queymar a frota , & ja que lha não queymasse, nem ho
podesse tomar, queria ficar em paz coele pêra lhe não
tolher os caualos que lhe hião Dormuz

,
porque disto se

receaua mnylo : porem que a verdade era que ho Hi-
dalcão dcsejaua de lhe fazer lodo ho dano que podesse.

E nem por isto lhe ho gouernador quis descobrir como
86 queria acolher aa frota, antes dissimulou coele, di-

zendo que auia de ver se j)odia soster a cidade ate ho
verão que fosse a armada de Portugal & que quanto aa

paz ele tomaria sobrisso conselho, & mandaria a repo-

sta ao outro dia, E nesta pratica deteue ho gouernador
a loão machado do meo dia ate quasi noyte, porque não
dissesse ao Hidalcão que lhe vira embarcar algiia arte-

Iharia, que se na pode esconder que ele não visse. Par-

tido loào machado, & recolhido Abraldez , ho gouerna-
dor fez ainda recolher da feytoria a mais fazenda que
pode: & despois concertou com dom António, que })e-

ra seu recolhimento ser mais sem reboliço ele se embar-
casse primeyro na galé de Simão dandrade. & dom An-
tónio ficasse na cidade, & mandaria matar quantos ca-

ualos auia nela, & despois recolheria a gente á porta da
ribeyra, & se embarcaria coela em corpo porque não ou-
iiesse algum desmancho. E isto andou ho gouernador
dizendo aos capitães pelas estancias, pedindo a lodos
que se recolhessem com grande assessego

,
porque nào

fossem sentidos dos immigos, que soubessem que anda-
uão todos muyto alerta a escutalos : & que se sintissem

TOMO ni. K
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que se rccolhifío (]ue auiao lt)go de escalar a cidade, &
eiilrarião coeles , & que lhes dariao assaz de íadiga. lí

andandt) assi correndo as estancias oulliaua a cidade

niostraixlo a magoa que tinha por a diMxar (ao cedo: ác

ouue algus que lhe conselharà (jue mandasse pegar fo-

g») aos pa(^08 do llidalcào 8c ao almazeni , em que auia

niuyla poluora, enxofre, &. njuvlos Ianques de azeite pê-

ra que os immigos se não lograssem daquilo. K híi ca-

uale} ro chan)ado loão gonqaluez de castelo biãco lhe dis-

se q ho nào íizcsse porque pareceria desespera(;ão de

nào lomar Goa, que ele esperaua de a tomar muyto ce-

do , &, que melhor acharia enláo tudo que destruylo ho

íogo : & mais que se os immigos visseui ho fogo que lo-

go auiáo dadiuinhar o que era & escalariào a cidade,

que melhor se recolheria a gente com outro sinal que
com aquele. O que pareceo bem ao gouernador, & man-
dou que se nào posesse ho fogo, & que se recolhessem

os nussos redido ho quarto da modorra. E isto assenta-

do embarcouse, & despejada a fazenda que se pode des-

pejar da feytoria , & mortos os caualos que auia na ci-

dade , redido as horas que estauáo ordenadas que foy

aas duas (lesj)ois de mea noyte começarão os capitães

das estancias de se recolher com sua gente, & dom An-
tónio que lhes auia de ir nas costas

(
posto que ho go-

uernador tinha mandadcj ho contrairo) mandou dar fo-

go ao almazem. E como os immigos ho virào, & nào ou-

uirào ho sino da vigia, pareceolhes o que era, & entra-

ra logo algus per hum cano que eslaua da banda do nian-

doiiim , & outros pelo quebrado do muro. K vendo reco-

lher dom António derão auiso aos de fora, de que en-

trarão mais, &. pegarão com os que se rectilhião às fre-

chadas & lambadas: Sc dom Antc^nio, dom leronimo de
lima, Manuel de lacerda, & outros fidalgos que ficauào

nas costas, pelejarão também que sosteuerão ho ímpe-
to dos immigos ate que os que hião diàte se recolherão

à pjrta da ribeyra. Porem os immigos despois que co-

nhecerão claramente que a cidade se des])ejaua entra-
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rão nela tantos, que se todos ouuerão de pelejar com os
nossos, eles se nâo poderão embaicfir: mas nào pelej^-

uão todos, porque niuytos se ocupauão em apanhar no
cobre, & a pimêta que ho gouernador mandou deitar
polas ruas, que aproueitou muyto. E cõ tudo como eles

erão muytos , & carregauao niuylo sobre os nossos, em-
barcaranse eles com trabalho immenso

,
prícipalmente

dos capitães que forão por derradeiro sostendo lodo ho
inípeto dos ímigos , de que chouião pedradas, frechadas

& lanceadas, & foy a peleja muyto grade: & quis nosso
senhor que sem nenhú dano dos nossos , se nao de al-

gíis feridos [)Ouca cousa=

CAPITOLO XXV.

De como sabendo ho gouernador que não podia soyr da
barra sem grande perigo , assentou dinuernar no rio

de Pangim : ^ do que aconteceo a Fernão perez dan-
drade

, ^ a dom loão de lima.

'espois de se os nossos embarcarê que seria manhaâ
clara foy forçado ao gouernador deterse todo aqle dia

diante da cidade pêra se a frota leuar, porque era ne-

cessário fazerse de vagar por estar toda bê amarrada:
& se não fora a mnyta necessidade que tinha de anco-
ras mandara dar piques a muytas amarras, segundo a-

quele dia os nossos forão perseguidos dos immigos, por-

que em todo ele canianho foy nunca deixarão de tirar

ou com artelharia , ou com espingardões , ou com fre-

chas, com que algiis dos nossos forào feridos. E ao ou-

tro dia derradeiro de Mayo em q fazia três meses &
meyo que ho gouernador eslaua em posse da cidade: &
em que auia vinte dia« que os immigos entrarão a ilha

começou a nossa frola de sayr com a decente dagoa pê-

ra Rabandar, porque antrela & a cidade queria ho go-

uernador surgir, pêra hi se aparelhar porque nao pedia

diante da cidade por amor dos tiros que lhe tirauão: &
K 2
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ho priíucyro í»apilào (|ue sayo foy l''rancisco de sousa

maneias, ísc a pos ele os oulrus. Ê em a írola eiripare-

liiaíido com ho varadoyro, ode os inimigos (inlLao a es-

t.àcia com ho camelo, isc oulra arlclharia pera combate-

rem a cidade, come(-arào de tirar coela aos nossos com
cjue lhe lizerào muylo nojo, priiicij)ahnetile no rcy pe-

qneno, em (jue hua bombardada leuou dous negros em
pedaços de quatro que eslauào dando â bomba, &l na

caj)itayna deu oulra liu palmo do lume dagoa, & pas-

sou ho costado da nao curLando dentro hu liame, &. quis

nosso senhor que hia ja ho pelouro lao morto, que cain-

do em luim barril de poluura que eslaua desfundado

,

riào iVz nenhum nojo. È a nao írol da rosa, de (jue era

capilâo Bernaldim treyre, que eslaua bem pegada com
ho muro da cidade (juando se leuou , recebecj lata op-

pressam de frechadas, òc outros tiros que lhe tirauão

com os espingardões ,
que conueo ao capitão mandar a-

largar hua ancora, &. deixala com ho cabre por se aco-

Jher, porque doutra maneyra malaranlhe toda a gele,

K como foy em tíabandar com a frota, sabendo ho go-

uernador o que llie acõlecera, porque sabia que tinha

iniiyLa nccesòidade da càcora (pie lhe íicara , mandou a

Nuno vaz de castelo bráco q fosse no batel da mesma
nao a tomala : & isto j)orque Bernaldi freyre era ainda
mancebo, & pareceolhe que náo teria animo pera ir le-

ualar a àcora j)or quanto se corria nisso grande perigo.

E poslo que Nuno vaz eslaua ferido aceitou a ida. E
eslaiido leuando a ancora chuuião as frechas sobre ho
balei, 6i se nào fura a padessada matarão quantos hião
denlro, porem feriralhe inuytos , & a hu criado de Ber-
naldi freyre que hia com as cosias na padessada da ban-
da do muro foy ferido de hu ferro quadrelo que lirauáo
CS espingardões, & jKissando ho pades , & hua espahlei-
ra dlm corsolete com que estaua armado ho trancou po-
las costas ale lhe passar ho peylo , Sc assi ho teue tran-
cado ate que Nuno vaz se tornou, porque vedo ele que
por Itíuar aquela ácora lhe auià de matar qucàtos leuaua
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a quis antes deixar q'je perdelos, & mais porque lhe li-

nhào feridos muylos dos marinheiros. E tendo leuanta-
da hiia braí^a do cabre se tornou pêra a frota , & deu
conta ao gouernador do que lhe acontecera. E naquilo

chegou ho piloto mór
,
que vinha de ver a barra, & dis-

se ao guuernador que por nenhu modo podia sayr dela

sem muyto perigo de se perderô as nãos por ser ja ho
tempo muyto verde. E sabido isto por ele chamouacon-
selho, & nele mandou ao piloto moor que dissesse co-

mo achara a barra, & o que lhe parecia do perigo das

nãos, &. iio mesmo mandou a todos os outros pilotos &
mestres que ali estauào jútos, & ho piloto moor: & eles

disserão que sem duuida estaua mais certo perderense

as nãos ao sayr da barra que saluarense. E sobristo lhe

pedio ho goutrnador se«is pareceres, que dados foráo di-

uersos, porque hiis auião por niayor perigo inuernar na-

quele rio, que o que se podia correr ao sayr da barra

por amor da cõtinua guerra que lhe os immigos auião

de fazer de terra pola estreiteza do rio: & que lhes a-

uiào de fazer muyto dano com a arteJharia que lhes fi-

caua, & que auião de morrer de fome, p rque não ti-

nhào mantimentos, nem agoa
,
que melhi>r seria traba-

lharem por sayr da barra & verem se podião ao menos
tomar a ilha Danjadiua que era perto, & onde ja inuer-

narào nãos nossas. E os deste parecer forão Francisco

de sousa maneias, Francisco de saa , Francisco pereyra

Coutinho, íorge da cunha, lorge fogaqa & Ayres da sil-

ua. Os outros todos teuerão ho contrairo, dizendo que
posto que ho perigo da guerra que se esperaua fosse

grande
,

que muyto mayor seria perderense quaes-

quer nãos da frota, porque sem elas nào lhes ticaua sal-

uaçâo , nem tinhào em que se defender, nem com que
fizessem guerra aos imigos

,
porque lha nào podião fa-

zer se não por mar: & que se os mouros da índia os a-

colhesseu) na terra sabendo que não tinhão armada que
se ajuntariào todos contreles , &. lhes poerião muj cruel

cerco, & que se nào tinhào mantimentos que não podia
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ser, que por intercessam de Timoja na ouuessem algus

da terra lírine : & das ilhas de Diuar & Chorão, & da

mesina de Goa em que fíiriao saMos: quàto mais q a

guerra duraria hu mes & iiieo & no mais que era bem
pouco pêra se auen lurarem a tanto como era perder a

iVota que tinhão. E deste parecer fr-y ho goueruador: e

este se goardou niuylo contra võlade dos que tinhão ho

cõtrairo, especialmente de lorge da cunha, que ele por

si mesmo requerco ao gouernador da parle dei rey que
se fosse, &, nao inuernasse ali porque escadalizaua ho
pouo. E lanlo insistio naquilo que lhe disse ho gouer-

nador que se na fizesse procurador de concelho, porq ali

auia dinuernar. E assentado isto assentouse que inuer-

nassem anlre Rabãdar & Pangi por ser ali ho rio mais
largo, & as nãos podere hi melhor estar. E assi foy as-

sentado, q se mandasse Fernão perez dandrade no na-

uio sam loa, de que era capitão a Anjadiua a buscar

mantimentos, & fosse coele Timoja q era senhor dela

pêra lhos fazer vêder, & logo partirão àbos. E coeste

assento mandou ho gouernador leuar ancora pêra surgir

onde digo: & despois que surgio tirou a capitania da
nao a Frãcisco de sousa maneias, porq quando se leuou
de diãte da cidade Frãcisco de sousa foy demandar a bar-

ra de golpe sê saber sua determinação nê esperar por
ela. Pelo que ho gouernador mandou a pos ele, pêra ^
ho fizessem tornar por força se não quisesse por sua von-

tade : & pêra exemplo que outro capitão na fizesse ho
semelhàte a seu capitã mor, lhe tirou a capitania da nao.

E como ele esperaua de ser ali muyto côbatido dos im-
migos apercebeose darrombadas, & toldos em todos os
nauios, & padessadas nos bateys: & pos os nauios mais
fortes onde se esperaua mayor perigo, & os fracos onde
ho poderia auer menos. E conhecendo ele ho descon-
tentamento que auia em algfis por inuernar ali corria

as nãos, & esforçaua a gente, dizendo que muyto pou-
co tempo auiã de sofrer aqle trabalho de se defender dos
imigos : porem não era este o que a gente receaua

, ^
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pêra a peleja do mar assaz auia dela , & artelharia , roas

nào auia mantimentos se não hú pequeno payol de bis-

coylo na nao frol da rosa, q lio gouernadi»r goardaua pê-

ra os doêles que auia na frota , & assi hu pouco darroz

& hQ j)ouco da<;.ucar: & Fernão perez que hia com Ti-
nioja por manliníètos a Anjadiua indo defronte do den-
te da barra, andaua ho mar tão grosso q lhe deu com
ho nauio â costa & perdeose , mas saluouse a gente &
a artelharia, & despc.is mãdou ho gouernador por ludo,

& não quis mais auenlurar outro nauio vedo como se a-

quele perdera: fiê Timoja nào ousou de se ir. E por na
frota auer grande necessidade dagoa por não ser ainda
ho rio doce q ch^ uia pouco, mandou ho gouernador a

dom loa de lima no batel dhú nauio, de que era capi-

tão que fosse da banda de Bardes a buscar agoa, & que
\isse se auia agoada q abastasse â frota. E estando dõ
loào fazendo agoada por ser a terra toda cuberta daruo-

redo deu híía grande cõpanhia dos immigos sobrele Ião

de supito que os não vio se não em ho cometendo: &
com quanto se ele quisera defender deles cõ os seus,

carregarão eles tanto q os fizerão recolher ao batel, &
quasi afogados, porque os apressauão muyto, & feriran-

Ihe aigús de frechadas : & com tudo dom loào Icuou a-

goa
5
porem pouca a respeito da gente da frota.

CAPITOLO XXVI.

De como ho gouernador foy cercado de estadas darte-

Ikaria de todas as parles do rio , óf do muyto grade
trabalho que os nossos passauâo , assi de fome como de

guerra,

kOabendo ho Hidalcão como ho gouernador esfaua Ião

de vagar no rio de Pãgim , & vendo que queria ter hi

ho inuerno , determinou de lhe fazer a guerra , & man-
dou logo fazer hua estancia dartelharia na agoada de
Bardes , onde dom loâo tomara agoa , &. deu ho cargo
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desl.1 csf anciã a çufogogi com gente darmas que ho a-

compan liasse : porem ho goiíernador não quis que se to-

masse ali mais agoa , & nâ por medo que os nossos pe-

lejassem cÔ os immigos, mas porque a terra era cuber-

ta daruoredo, & sem peleja lhe poderião os immigos fa-

zer muyto dano. K auêdo algua necessidade dagoa quis

nosso senhor que comec;ou de chouer, & fezse ho rio

doce com a agua do mote, & coisso náo ouue na frota

necessidade de se tomar agoa fora : & se isto não fora

não auia saluaçã nos nossos, j)orq como esta eslãcia foy

feyta logo se tizerã outras de todas as partes. Porq ve-

do ho Hidalcão que não era necessária na cidade a ar-

tilharia q se tomara nos paços mãdouha ieuar a estas es-

tãcias. E ho camelo com outra artelharia sua & nossa

foy posta na fortaleza de Pãgim pêra defender que nã
podessem os nossos passar pêra a barra, & em hum oy-

teiro que esta sobre a fortaleza mãdou apousentar Pu-
lalecão com três mil homês todos mouros estrãjeiros pê-

ra goardarem aquela fortaleza. E como eslas estancias

forão feytas começou a artelharia de tirar â nossa frota

^ toda eslaua em lugar que lhe podião fazer nojo & hum
tiro foy dar na nao de J3ernal(lini freyre , & matoulhe
hii marinheiro, & quebrou híía perna a hú gormete : &
dali por diante tiraua esta artelharia tão amiúde, que
sornête ho camelo deitaua cada dia cincoela pelouros
pouco mais ou menos com que os nossos tinhão assaz

fadiga, & recebião muyto dano, assi de mortos como de
feridos, & não auia ninguém que ousasse de andar po-

las pontes das nãos, porque logo lhe tirauão com a ar-

telharia, & híí dia matarão hu marinheiro na nao do go-

uernador que hia pola coxia da ponte. E como os immi-
gos sabião que aquela era a capitayna por amor da ban-

deira que tinha na gauia tirauão a ela mais q a nenhíSa

culra, tanto que foy necessário ao gouernador alargarse

dõde estaua, & hirse lançar pegado com ho rio q vem
dantre a ilha de Diuar &, a terra firme. O que visto pe-

los immigos fizerào ali outra estancia, onde poserão hu
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tiro, que também fazia muyto dano ao gouernndor, po-

rem não lato como ho camelo: os otsiros capi(àes tam-

bém se mudauão por fugir do inai que lhes fazia a ar-

telharia, o que era muyío grande trabalho por a gente

estar doente & fraca da fome q padecia
, q como disse

por falia de mantimentos que auia era a regra muy a-

pertada, & esta era darroz somente que não auia carne

nê pescado mais que algu que se tomaua de noyte. E
pêra ho gouernador ver se se podia dar a isto algu re-

médio, porque a gente não pasmasse com desesperaçâ

falouse com Timoja & Menayque que estauão agasalha-

dos ha nao de Nuno vaz de castelo bràco. E dizêdolhe

eles que na ilha de Chorão & na de Diuar se poderia

auer algum arroz & carnes, mandou lá dom António
com outros ires capitães em seus bateys , & hu deles

foy Ic^âo Nunez de lião: & partirão hCia antemanhíiã, &
hia coeles Menayque com algíis piães seus. E chegados
à ilha de Chorão sayrão em terra , & Menayque hia

diante descobrindo: & como tudo estaua leuãtado nào
acharão os nossos mais que hu pouco darroz, & cinco

vacas, & isto tomarão pagãdoho muyto bê a seus donos,

& sem lhe fazerem nenhíj mal por os não escandaliza-

rem. E coisto se tornou dom António à frota , mas a-

quilo não foy nada pêra quanta gente auia nela , & por
isso tornou à ilha de Diuar, onde andauão algíias vacas,

& tomou algúas pelejando, porque os immigos acodirao
Jogo das estancias ondestauão: & vedo que os nossos
hiào tomar as vacas as afastarão pêra detrás do oyteiro,

em q agora está a hermida de nossa senhora de Diuar.
E coisto ficarão os nossos sem esperança de auer mais
carne, como defeyto não ouuerão: & a regra do arroz
se hia estreytando de cada vez, pêra que abastasse, &
era a fome tamanha que se arniaua aos ratos, & couiiã-

nos. E os que tinhão arcas encoyradas desíorrauannas
& deitauâo os coyros de molho & comiàDos pisados, &
os q isto tinha eslauão contentes, mas a gente baixa q
jião tinha mais que a sua regra sem outra nenhua aju-
TOMO III. L
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(i.i braJauao com íoiul', 8c diziàu ao i^uuernatlor que lhes

desse do ounier pois os fjueria Ur .dl : & ele se via táo

ai^.iàlai^Iu cuia majj^oa de iiáo poder dar o (pje liie peiliiio,

quo era |)era auer dó dele. l\, cò hido sempre moslraiiu

grande arnmo, &c dizia que esfarelassem (pie ele (iidia

(pie lhes dar muy largauieate, que se lho Jiiais ceiJo dis-

serào (pie mais cedo lho deru. K delermiiiou de fazer

boa boca à gele coui ho l)izcnuto de frol da rosa, Sc luà-

dou fazer rol de todos os que auia na frola pêra saber
quantos erao, porque ho bizcouto era tào j)ouco (jue pê-

ra abastar era necessário darse por onças : &i por(jue pe-

ru isto auia necessidade de grande tenio , nào ho quis

fiar de Bernaldim freyre, que era mancebo, nem de seu
despenseiro, &, deu a chaue do j)ayol (pie ele linha a

loào gòçaluez de castelo brãco, (jue era escriuáo da mes-
ma nao frol da rosa, & mandoulhe que nào desse ho
bizcouto sem seu assinado: & isto lhe disse perante to-

dos, li em secreto lhe mandou que sempre desse menos
amelade ou a terça parte do q fosse no mandado, se-

gundo visse que era a soma que lhe mandasse dar, ()or-

que por ele esforçar a gente, & lhe nào dizer quào j)ou-

co bizcouto auia màdaria sempre dar o que lhe pedis-

sem : porem que ele fizesse o que lhe dizia em secreto,

posto ípie lhe mandasse ho cõtrairo em pubrico, & ain-

da q por sua pessoa lhe dissesse que comprisse o que
lhe mandaua, porque vendo a gente q ele mandaua dar

quanto bizcouto lhe pedissem cuydaria que ho auia em
abastança & esforçaria, & se se aqueixassem dele que
nào (pieria fazer o q lhe mandaua que lhe nào desse dis-

so, porípje ele sabia a verdade do que lhe màdaua, & q
melhtjr seria dar a gele culpa a ele de nào fazer o q lhe

màdaua, que saber a verdade de quào pouco bizcouto

auia, & irse pêra os inmiigos com desesperação, & Joào

gonçaluez ho fez assi.. K vendo as partes que ele nào
compria os jnauilados do gouernador lornauàt) logo a ele

a faztrlhii ípjeixume: & ele mostraua grande menenco-
ria contra ioào gonçaluez do nà fazur o que lhe manda-



LIVRO ITT. CAPITOLO XXVI. 8 3

lia pois aiiia hizcouto em abastança. E como a sua nao

eslaua perto de frol da rosa, bradaua logo por loào gon-

çaluez, & dizia que desse ho bizco que mandaua dar
,

& q ho desse logo: porem ele fazia o que tinha por re-

gin»enlo. E as vezes se via ho gouernador Ião enfada-

do coesles queixumes que punha a culpa a loão gon-

çaluez, & dizia que não sabia que lhe íizesse que era

de sua côdiçao: mas como a gente se não satisfazia co-

jslo , bradaua ao gouernador q onuesse piedade deles

,

& que os não deixasse morrer, & as vezes ho apertauão

tanto, pricipalmête despois q couhecerão quão pouco

bizcouto auia, que ele dagastado, & sem saber o que fi-

zesse tiraua polas barbas, & dizia. Tomay aqui que a-

gòra não tenho outro mantimento q vos dar, & conso-

laua os ho melhor que podia mostrado grade magoa de
lhes nã poder valer como desejaua : e partia da sua re-

gra com aqueles que lhe parecia que tinhão mais ne-

cessidade, posto que todos a tinhão assaz. E os capi-

tães que lhe querião mal vendo a necessidade que a

gente tinha incilauãna cõtrele
, q se ele não inuernara

ali como lhe eles disserão que esteuerão fora daquele
trabalho, & [)orque ho eles adiuinhauão, lhe conselharao

que não inuernasse: que era híj maníaco q os auia ali

de matar de fome, & mais que anjão de vir os immi-
gos em jangadas, & os auia de matar a todos. E coisío

& cõ a fome que a geie passaua andauão todos muyto
pasmados, & assombrados com medo, & três dos nossos

fugirão pêra os immieos, hfi galego, liíi asturiano & ou-
tro. E estes descobrirão ao Hidaícã ho grande trabalho

que hia antre os nossos, & ho medo que tinhão dos ini-

migos hirem sobreles. E sabendo ho gouernador como
a gente começaua de fugir mandou vigiar grandemète
sobrisso, tanto que mavor trabalho tinhão os capitã(;s

em ho fazer que em se defender dos immigos, que sa-

bêdo o que hia antre os nossos os apertauão muyto, com
que a gente baixa de cada vez auia mòr medo. E tam-
bém jsto chcgaua a algus dos honrados , & auia hi tacs

I. 2
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que de siso coriselliauao ao g^uernador ardis pcra que
os iininigos não tomassem as nãos com jangadas. E ele

vendo quão encarnado andaua neles lio n»edo não ousa-

ua de Jho tirar com rezòes, porcjue via que Jl»e aprouei-

lauão pouco, & que se lhe liirião pêra os mouros com
desesperação: mas dissin>ulando com prudência ag^arde-

cialhes os conselhos que lhe dauão aprouandolhus por

inuyto bõs , & dizêdo que assi ho faria. E coesta ma-
nha os esíbrçaua , & soslinha em confiança de se pode-

rem defender dos immigos: & despois dislo metiasse

em sua camará , &- oulhaua pêra ho ceo chamado muy
deuotamenle a nosso senhor, & pedindolhe por sua pai-

xão que lhe valesse em tamanha agonia, & que tirasse

ho medo aos que ho tinhão por seus peccados
,
que a

eles ho alribuya & não a outra causa. E na verdade não

auia aliíua pêra ho auerem , por(|ue a sua nao , & a de

dom António estauão tão bem artilhadas, que elas so-

mete abvistauão pêra pelejar com vinte nãos de rumes.

C A P I T O L O XXVII.

De como ho goiíernador deu na fortaleza de Pangirn
^ ^

desbaratou Pulatecã, ^^ ho fez fugir
^ ^ tomou a ar-

telharia da fortaleza»

JOistando ho gouernador cõ todos os nossos nesta fadi-

ga foylhe dado hu escripto de João machado, em que
dizia que sabendo bo Hidalcão pelos nossos q fugirão

ho aperto que tinhão da fome, determinaua mandar co-

tias cheas de lenha seca acesas pêra lhe queymar a fro-

ta , & que fazia prestes oy(enta nauios de remo, pêra

que fossem nas costas daquelas balsas de fogo, & ma-
tassem os nossos que se deitassem ao mar despois que

a nossa frota ardesse. Vista esta carta pelo gouernador,

mostrouha a dõ António & aos outros caj)ilães, & in-

uenlarão que pêra q desuiassem as balsas da frota mã-

dassem poer nas proas dos bateys hQs garoupezes como
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OS das nãos j se não q fossem mais pequenos, & q te-

uessem híis arpeos pêra desuiar as balsas da frola. E
islo se fez sem ninguém saber ho pêra que, senão os

que digo, porque se se soubera segundo a gente comum
andaua aluoroçada com medo fugirão todos pêra os im-

niigos. JVIas este apercebimento dos garoupezes foy de

valde
,
porque as balsas não vierão : & assi iio tornou

loão machado a escreuer ao gouernador, dizendolhe que
lodauia esteuesse apercebido, porque os inimigos se a-

percebião pêra hirem pelejar coele por mar, & que vis-

se o que lhe cõpria porque erão muytos. Ho gouerna-

dor pelo medo que entendia q os nossos tinhão, & ho

receo que tinha de lhe fugirem se soubessem que os

immigos queria pelejar. Teue este auiso de loão ma-
chado tão secreto que ho não disse se não a do Antó-
nio, & rogoulhe que pêra mayor certeza do que auia de
fazer que ele fosse ver aquela armada q se fazia, & ele

foy & achou que era assi : pelo qual comunicarão am-
bos que seria boõ tornarse a artelharia de Pangi, por-

que na peleja que se esperaua auião de receber dela

muyto dano, & por isso era necessário tornarse ou en-

crauarse
,
porque na podesse tirar tão asinha. E prati-

cado isto primeyro com dom António propolo despòis ho

gouernador em cõselho com todos os capitães da frola,

a que |)areceo bem , & assentarão que se fizesse. Pêra
o que também foy assentado que abastarião trezêtos ho-

mês que ho gouernador escolhesse de hu rol que se fa-

ria de todos os da frota. E porque Pulatecão não po-

desse acodir com sua gente à fortaleza ordenouse que ao

mesmo tempo que se desse nela, que seria duas horas

antemanhaâ, se desse também no arrayal de Pulatecão

que eslaua sobre hú oyteiro hvi tiro de besta donde os

nossos auião de desembarcar, j)orque vendose ele assi

cometer perderia o teto dacodir â fortaleza. E ho dar no

seu arrayal foy encomendado a dom António, & a Si-

raão dandrade
,
que com cem homens auião dir por es-

te oyteiro que digo da parte do ponente , donde ficaua



86 DA HISTORIA DA TNDIA

a cidade, &. pela do norte atiia de ir Simão marlíz com
aliíus esj)ini;ardeiros & besteiros a poerse em liíi passo

estreito que ali estaiia, porque se Pulatecào fdsse so-

correr a fortaleza ((jue era aquele ho caminho) lho ira-

pidisse. E da parte do sul , de que ficaua a barra eele-

uessein no mar Diogo fernandez do beja na sua galé,

&: Afonso pessoa na sua fusta bem pegados com terra

defronte dliu ressio que ali estaua pêra que varejassem

cõ a arlelharia, &: inipedisse aos do arrayal
,
que podia

por ali socorrer aos da firtaleza, de que lio cometimen-
to foy encomendado a Manuel de lacerda, que com Bas-
tião de miranda, &. Nuno vaz de castelo branco come-
teriào ho muro híi pouco afastado da torre da fortaleza

,

& pegado coela comeleriâo dõ leronimo de lima, & Ay-
res da silua , lorge fogaça, Ferna perez , doiii João de
lima, & outros capitães. E em quanto estes pelejassem,

Dinis fernandez q auia dir em hu parao cÕ corêta ma-
rinheiros, teria cuydado de recolher a artelharia , prici-

palmcte ho camelo, & coele os m;us dos tiros q podes-

se : & pêra ho fauorecer auia dir ho gouernador no seu
esquife. Isto assi assentado foy logo posto em obra, &
ho gouernador mandou embarcar os que estauào esco-

lhidos pêra este feyto sem outros nenhus mais, posto

que muytos qniserão ir, &: se oífrecerâo porá isso. E
ho gouernador lho agardeceo muyto, & còlontanaos cõ

lhe dizer q era mais seruiço dei rey ficarèlhe oulhando
por suas nãos q hire pelejar. Embarcados todos começa-
rão de remar a boga surda, & partirão pcra terra sem
serè sentidos. E chegados a ela tangerão as trõbetas do
gouernaílor, & os seus a( abales, q mandou leuar no seu
batel. E foy tudo íantrido cõ tamanho aluoroço q pnro-

cia q era ali junto ho mudo todo. E em começado de
tocar estes instormentos poyarao os nossos em terra cõ
grade ligeireza, & cada capilào foy cometer o q lhe es-

taua encomèdado. Dõ António &c Simão dandrade to-

marão pelo 03'teiro acima, q ja disse caminho do arrayal

dos ímigos. E chegado a eles cometerànos cõ tamanho
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Ímpeto, fjue cuvdarão q era IoJíj o mudo sobreles , &
mais como acordauão toruados do sono, parecialhes q
era assi coujo digo: & fura de si cò medo corrirçarào lu-

go de fugir, porq na verdade os nossos apertauàu iniiy-

lo , matando &. ferindo neles sem nenliúa piedad»^. i\í-

lateeào q se vii> assi comeler, & ouuido ho iJ;iã<le arn y-

(lo q faziao os atabales & Ifôheias cuydou q Ioda a for-

ça dos nossos hia sobreie : & por isso determinado de
se acolher à furlaleza, r< collieo a mayor parle di»s seus,

& encaminhou parela. K chegando ao passo onde esla-

ua Sin)ào martiz , achouse êbaraçado cõ as espígarda-

das , & seladas q os nossos começarão de desfechar , cõ

que derribarão algiis dus imigos. E como Pulatecao vi-

nha descuydado de tal cousa, pareceolhe q estaua cer-

cado, & ho medo lhe fez crer q não linha outra salua-

çào , se não fugir: o q pode bê fazer por ir nas costas

dos seus, q fizerão como ele. E Simão marlinz foy híi

pouco a pos ele, matando & ferido algíis , & na quis ir

mais auanle por ter pouca gele, & os imigos serê muy-
los. E tàbê porq a diante era a terra larga , ode se não

podia tàbê ajudar como na estreyta; mas posto q eles

escaparão de Simão marliz , tornarão a cayr nas mãos
de dom António, de Simão dandrade, & dos seus q car-

regando muyto sobreles os fizerão fugir per outro cabo,
por onde não estaua Simão marliz, & não acharão lá

tão pouco Õde se acolher: porq assi como os nossos poya-

rão q cada hii cometeo Õde estaua ordenado, remelerão
logo ao muro Manuel de lacerda, Bastião de mirada, &-

Nuno vaz cõ os q leuauào em suas capitanias. E por ser

ho muro baixo sobião polas laças, Manuel de lacerda foy

dos primeyros que subio. E sentindo os imigos q os en-

trauào, cô quanto ho desacordo do sono ê q estauão lhe

pos logo algíi espanto, & não deixarão dacodir ao muro,
& comelerào muy rijo os nossos que esfauào sobreie , &
com hum bote dazagiicho derão dele abaixo cõ Manuel
de lacerda. E nislo sobirão Bastião de miranda, Nuno
vaz de castelo bràco , & os que hião coeles : & lambem
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Manuel de lacerda qtie tornou Iol^o a sobir , & assi lo-

dos os outros capiljies com sua gente. E comet^ouse tu-

do dencher de grande estrondo íjue se f.izia dos brados,

assi dos nossos , como dos immigos , & do tom dos gol-

pes qiie dauiio , com que os inimigos forâo tão assom-
brados de medo (|ue se derào por prrdidos, & tomarão
por remédio fug^irem [)er hua porta da banda do sul,

onde íicaua a barra. E ali defronte estauào Diogo fer-

nãdez de beja & Afonso pessoa: & com quanto lhes ho

goucrnador defendeo que não sayssem em terra , era

Diogo fernandez tão esfor(jado que vendo os imn»igos

não se pode sofrer que não fosse a terra na sua barque»

ta, & leuou consigo oyto homens, & foy conieter aque-
les primeyros immigos q sayrão da fortaleza. E como
ainda erão poucos auinhasse bem coeles , se não quan-
do saem muytos de roldão, &, achando ho com tão pou-

cos remeterão a ele pêra se vingar do mal que lhes era

feyto , & tratauàno mal, & feriranlhe Ires homens, pelo

que foy forçado a Afonso pessoa varar a fusta em terra

& acodirlhe. E porem era ho socorro ainda tão pequeno
pêra quantos os immigos erão q tinhão a barba em teso,

& pelejauão com muyto esforço. E nisto acabaranse de
desbaratar os immigos da fortaleza, & despejando ha de
todo derão lugar aos nossos capitães que podessem sayr

após eles, & Manuel de lacerda, & Nuno vaz seguirão
após algus que tomarão pelo oyteiro acima caminho do
arrayal, não lhe parecendo ainda que Pulatecão fosse

de todo desbaratado. E dom leronimo de lima, dom
loão de lima, lorge fogaça, Fernão perez & os outros

capitães seguirão após os outros que fugirão pêra onde
Diogo fernandez de beja, & Afonso pessoa estnuão pe-

lejando, a quem os immigos desapressarão do aperto

em que os tinhão cõ a vinda dos nossos : & assi os que
pelejauão como os que sayrão da fortaleza se desbarata-

rão de todo, & fugirão caminho da cidade, ficando de-

les mortos trezentos, & dos nossos nenhum, somente
furão feridos algus , antre os quaes forão Fernão perez
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(landrade & dom íoão de lima. E estes trabalharão mtiy-

to em ajudar a Dinis fernandez a recolher ho camelo,
Jeuando ho quasi nos braços , & assi a outra artelharia.

E desbaratados os immii»os que os nossos se ajuntarão

todos, forão buscar a fortaleza se achauão nela algus

mantimentos: & recolliidos algus poucos que acharão,

& assi algíjas armas tornouse ho gouernador pêra a fro-

ta muylo ledo por desfazer aqla força q os immigos ali

linhão, de q recebião muyto grande dano.

CAPITOLO XXVIII.

De como ho Hidalcâo cometeo amizade ao gouernador
^

éf ele a não quis
,

^^ a causa porque.

M.uyto espantado ficou ho Hidalcâo quãdo soube ho

desbarato de Pulatecão, & a tomada da fortaleza de
Pangim, & que os nossos leuarao toda a artelharia sen-

do ião poucos, & tão cansados da maa vida que tinhão,

como ele muyto bem sabia. E este desbarato de Pula-

tecão lhe fez perder dali por diante ho credito que ti-

nha nel^ , & ho não encarregar mais de cousa nenhiia

:

& porque se temeo que os nossos com ho fauor daquela

vitoria não corressem ate a cidade, mandou fazer húa
estancia em Kabandar dalgfia artelharia sua: & deu a

goarda dela a çufolarim , em que ja tinha grande ^^n-

fiança por ele ser ho primeyro caj)itão que entrara na
ilha , & deulhe a mesma gente que Pulatecão tinha em
Pangim, &. ho mesmo poder. Mas dali por diante nào

podião os immigos fazer ho dano que fazia dantes aos

nossos : porque a artelharia com que tirauão não tirana

tão furiosa como a nossa que era de metal & a sua era

de ferro. E vedo ho Hidalcâo como os nossos estauão

desaliuados do trabalho dos combates, & que por derra-

deiro lhe não podia fazer nt^-nhum mal. E que como ho

têpo desse vao q ho gouernador se poderia ir liurcmen-

te, & lhe ficaria por immigo, que lhe seria grande pei-

TOMO nr. M
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(la por amor dos cnualos l)oriiu)z (juo lhe hião a Goa
,

que lUe poJia tolher luinando as naus rjue náo fnsHcMn a

Goa : & |)ola necessidade (jue ele linha tieles seria ne-

cessário anelos doutra parte, onde lhe auiáo de custar

niuyto caros. E por esta causa pois não j)odia danar ao

gouernador , lhe pareceo bem leio por amigo, & fazer

j)az coele , o que ele cuydou (jue aceitasse por a neces-

sidade em que eslaua de niantiíi>entos. E deu ho ciiy-

dado de fazer esta paz a (;nfolarini que mandou recado

ao gouernador por loao machado, dizendo que ho Hi-

dalcào desejaua de ser seu an)igo , como ho erão todos

os reys & senhores da índia. E pêra fazer esta annzade
lhe pedia q se vissem amoos, ou mãdasse algii de seus

caj)itries, pêra que falandose no mar a lizessem. E loao

njachado disse em segredo ao gouernador a causa por-

que ho íiidalciío desejaua aquela paz: & a fora essa

auia outra que lhe mais doya
,
que era dizerse que el

rey de Narsinga lhe queria tornar a fazer guerra, pêra

lhe tomar Kàciíol , híja sua cidade que lhe ho Hidalcáo
tinha tomada, èk, se assi fosse que se nào poderia deter,

&, se auia de partir , por isso q fizesse a j)az a seu pro-

ueito: o que lhe ho gouernador agardeceo muyto , &
respondeo a çufolarim

,
que ele lhe respõderia por híi

dos seus capitães. I*^ este foy Fernão perez q se vio coe-

le , leuando hila instruirão do gouernador pêra a maney-
ra^e que auia dassentar a paz, que era darlhe ho II i-

dalcão hua das tanadarias da terra firme a mais perlo

de Goa pêra el rey de Portugal seu sefior : &. q esta náo
queria pêra mais que pêra mandar cortar nela madeira,
& na lhe ser necessário pedila de cada vez que dela te-

uesse necessidade: &, que nào cuydasse ho Hidalcáo que
ho fazia |>or amor da renda da lanadaria, |)orque el rey

seu senhor era muyto rico, & não auia mester mais ren-

da. E quando nâo quisesse dar a lanadaria, que lhe dei-

xasse fazer hua fortaleza no passo de Benastarim , &
coisso ficaria satisfeylo : porque lendo aquela fortaleza,

Como era tào perlo da lerra firme aueria facilmente a
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madeira que lhe fosse necessária. Ouiiidas por qufola-

rim estas duas condições com quanto ho gouernador as

fazia muyto faciles nào !he parecerão se não muy duras

de conceder, porque bem vio que erão aimarse bo go-

uernador pêra tomar Goa , & disse Jogo que ele não ti-

nha poder do Hidalcão pêra fazer amizade com taes

condições como aquelas, que lhe parecia que abaslaua
pois ho gouernador estaua ta apertado não lhe fazer mais
guerra, & darlhe mantimentos & deixalo ir, & que se

deuia de contentar coisso , & não querer cousas impos-
siueis que ho Hidalcão não auia de fazer, & porque ho

ele sabia lho daua logo por reposta. Fernão perez res-

pondeo que ho gouernador não pedia cousas impossiueis,

porque pêra hum senhor tamanho como ho Hidalcão, o

que ho gouernador pedia era muyto pouco, & posto que
fora muyto que lho auia de conceder jior ficar seu ami-
go

,
pois sabia que não ho sendo lhe podia fazer muyto

nojo, impedindo que lhe não fossem nenhíjas nãos Dor-
muz a Goa com os caualos , de que ho Hidalcão tinha

tanta necessidade como eles sabião , & que não cuydas-
se que estaua apertado, porque não ho estaua quê fa-

zia guerra aos que ho tinhão cercado: & se ho dizia por

algus mãos homês que fugirão da frola pareles, que lhe

dirião que tinhão grande necessidade de mantimentos,
que os não cresse porque isso dizião por disculpa da
maldade que cometerão em deixar ho gouernador em
tal tempo. E cõ todas estas rezões nã pode parecer bê a

çufolarim ho dar da tanadaria nem ho fazer da fortaleza :

porem ficou em aberto que falaria com ho Hidalcão, &
que se eJe fosse contente que se tornarião a ver, & se

não que lhe mandaria a reposta por loão machado. E
foy que ho Hidalcão nã queria: & disselhe João macha-
do que lhe não desse disso, porque a guerra dei rey de
Narsingfa era certa, & que ho Hidalcão auia dacodir por

força. E mais que se ho gouernador quisesse que ho po-

dia catiuar facilmente, não indo a isso mais que ate

quinze caualeyros dos principais de sua frola : &: que se

M 2
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podia fazer, porque lio llidalcao ticaua cada noyle soo

lia lurtaloza da cidade Cdii) suas iiiullitTes , & algus ca-

padas (|ue lio seruiào & Ioda a genle dariiias se recollna

á cidaile, & a casa em que ele dormia ticaua em híia

torre da l>anda do mar, & ali linha cerlos cofres de di-

nheiro em ouro, que se também poderiào ieuar coele
,

por(|ue indo os que ele dizia sobiriào por hiia escada á

torre, Sl primeyro que a gente acodisse da cidade ho
poderiào Ieuar com os cofres. E pêra mais segurança que
soubesse ele a m>yle em que auia de ser, & que leria

iTianeyra pêra fechar de fora a porta da casa em que
durmia ho Hidalcào. E parecendo isto bem â priíDeyra

faee ao gouernador fez sobrisso conselho, em que ho pro-

pôs 1 & ouue algus que disseráo que nào era bem que
se comet^'sse : porque como auia de estar ho Hidalcào
a lao mao recado que assi se podesse touiar, & q pare-

ce mèiira: 8c se ho fosse como estaua cerlo q ho era

perdersiào quinze hv mês, que pêra ho tempo seria muy
grande perda. Oulros disseráo que se deuia de fazer,

porque assi como loào machado podia mentir, assi po-

dia falar verdade : & se ele quisera fazer trei(;ão dissera

q fra o gouernador ao feyto, mas pois dizia q fossem

caualeyros, que falaua verdade: os quaes se se perdes-

sem por tamanho ganho como aquele seria que não era

nada. Ho gouernador com quanto lhe pareceo bem a

primeyra poerse aquilo em obra, despois que ouuio no
conselho os pareceres foy da parte dos que di/iào que
nâo era bem auenturarense a perder quinze homens dos

principais, que pêra ho tempo seria muyto grade perda.

li ho receo de os perder lhe fez desconfiar que nào se-

ria assi o que dizia loào machado, & por isso não quis

que se atentasse aquele feyto, de que despois loáo ma-
chado deu muyta culpa ao gouernador, afiirmandolhe que
sem duuida se acabara se se cometera. Pj então conhe-
ceo ho gouernador que se enganara.
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C A P 1 T O L O XXIX.

De como ho gouernador mandou enforcar hú cnualeyro

chamado Ruy diaz,, ^ de como se seguio j^or isso pren-

der certos capitães.

iS es(e tempo foy discuberto ao gouernador, por algiias

pessoas ê segredo, que AyvQs da silua & Francisco de
sousa macias andauâ damores cõ alguas moças mouras,
que forào (ornadas em Goa nas casas do çabayo

,
que

ele tinha com outras na camará do leme da sua nao,
pêra mandar a Portugal aa rainha, & erão ainda mouras
que foy causa de ele mais sentir o que Francisco de
sousa & Ayres da silua faziào , & mais em tempo que
tanta necessidade tinhâo de darem bõ exemplo de si, &
não fazerem cousa de que todos auião de receber muy-
to grande escândalo, & porque tan) graue crime não íi-

casse sem caslrgo, posto que disso lhe pesou mnyio, os

mandou prender anibos sobre suas menajens : sobre o
que ouue grande murmuração em toda a gente da fro-

ta, & os que não querião bem ao gouernador ho culpa-

uão de prender aqueles capitães em tal tempo , & da-

qui se começarão muytos mexericos. E indo isto assi

soube ho gouernador que hum Ruy diaz natural Dalan-
quer íílho dhum loào paçanha escriuão da hi entraua de
noyle na sua camará do leme pola parle de fora, & dor-

mia com húa moça moura destas que digo, pelo que ho
gouernador ho mandou prender pêra ho castigar crinie-

menle. E mandando proceder contreie, ordinariamente
julgou com seu ouuidor, que se chamaua Pêro dalpoem,
que Ruy diaz fosse enforcado, &, mandou ao seu meiri-

nho que ho fosse enforcar aa nao de Bernaldim freyre.

E como isto foy sabido por Manuel de lacerda que ti-

nha a Ruy diaz por parente, & ho agasalhaua por tal

na sua nao, ficou disso muyto agastada), & mais porque
sabendose que ele era seu parente ho condenauão a híia
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niorle tao ciuel & por isso se fvj logo aa galee de Si-

niào (Jantlrade que tinha aiDizade coele , &, com I^^ernão

perez dandrade seu hiriiiào. E pediolhes que pois Ruy
diaz era conhecido por seu parente, que pedissem ao
oouernador que ho mandasse degolar, & nâo enforcar.

F, Fernão perez porque conhecia ho gouernador, & sa-

bia que nào aiiia de querer, quiscraso escusar daquele
negocio, dizendo que eslaua ferido em hum braço, on-

de ho ferirão na tomada do camelo: mas não se pode
escusar por lho rogare muyto, nào somente Manuel de
lacerda , mas lodos os outros capitães que se logo ajun-

tarão na galee como souberão ho caso, por serem ami-
gos de Manuel de lacerda. E todos juntos com Louren-
ço de payua que era secretario do gouernador , consul-

tarão que juntamète fossem pedir que Ruy diaz morres-

se degolado: & isto disse despois Lourenço de payua ao

gouernador , mas outros disserão que ho conselho era

que Ruy diaz não morresse, porque auia sospeila que
ho gouernador ho mandaua enforcar de seu poder abso-

Juto, porque não dera conta disso aos capitães. K logo

despois desta consulta se embarcarão no batel de Ma-
nuel de lacerda, ele, Simão dandrade, Ayres da silua,

Fernão perez & íorge fogaça, pêra hirem aa capitayna:

& porque entretanto que hião se não enforcasse Ruy
diaz que jaa estaua na nao de Bernaldim freyre de ca-

minho perlongarâo coela, &, pediranlhe que deteuesse ho
meirinho, que não executasse a justiça ate não hirem
falar ao gouernador. E Bernaldim freyre que estaua a-

gastado de se Ruy diaz enforcar na sua nao, disselhes

que também queria ir coeles ao gouernador a pedirlhe

que mandasse fazer aquela justiça em outra nao, & que
Francisco de saa que estaua coele deteria ho meirinho,

& assi lho rogarão eles. E ele despois de idos por ho
meirinho querer enforcar Ruy diaz, lhe cortou ho bara-

ço, & nào consentio que ho enforcasse, requerendolhe

ho meirinho da parte dei rey que lhe deixasse executar

a justiça, como ho gouernador mandaua, fazendo sobris-

1
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so grandes protestações, & a grita da gente da nao era

muj grande, & assi ho aluoroço. O que vendo ho go-

uernatlor parecendolhe o que era, pêra ir acodir meteo-

se no seu batel com quarenta homens armados, & que*

rendo abalar chegarão os capitães que digo, & saltarão

iogo dentro no batel do gouernador Siinào dandrade

,

Manuel de lacerda & Fernão perez, & começarão de lhe

pedir aquilo a que vinhào, & segundo ho aar que ele

mostraua criasse que lhes concederia o que pedião , se

não quãdo entra lorge fogaça muvto menencorio, & dis-

se ao gouernador que como mandaua ele enforcar hum
cauaieyro sem dar conta aos capitães, & sem lhes mos-
trar suas culpas. E indo ho gouernador pêra lorge fo-

gaça pêra lhe responder escorregou em híia toste do
batel & cayo, & deu híia canelada, de que ficou logo co-

mo homem indinado, & disse aos capitães que entras-

sem na nao , & que laa lhes responderia : & despois de
serem entrados todos dentro, lhes preguntou por quê
estauão os seus nauios. E eles responderão rindo que
por quem auiào destar, se não por el rey de Portugal,
cujos vassalos eles erào pêra fazerem o que ele mandas-
se. Disse então ho gouernador que por a onião q come-
terão , & desasessego compria a seruiço delrey seu se-

nhor que fossem presos pois vinhão juntos em alcatea.

E por seus peccados era necessário que ele fosse ho car-

cereyro : & logo os mandou meter todos debaixo da cu-

berla de sua nao presos, & assi a Fràcisco de saa ^
por

quem logo mandou, & a lorge fogaça mãdou deitar fer-

ros por amor das palauras que lhe dissera. E isto feyto

>nãdou enforcar Ruy diaz : &, como ho gouernador pren-
deo estes capitães cõ paixão arrependeose dali a dous
dias, porque como erão os principais* da frota fazianlhe

muyta mingoa, & por isso quisera reconciliar coeles, &
ccimeteo ho por dom António, o que eles nunca quise-

rão, & responderão que pois ho gouernador os prendera
que presos querião ir ate Cochim, & dali ate Portugal,
nem quiserào mais sayr debaixo de cuberta. E vendo ho
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goticrnador que insisLiào cm estar presos, porque os seus

nauiits nào podia estar sem capitães deu as capitanias a

outros fidalgos. A galee de Simão dandrade a António
dalmada, lio nauio de Manuel de lacerda a dom loão de

lima, ho Dayres da silua a António de inatos, & lio na-

uio de lorge fogaça a outro.

C A P I T O L O XXX.

De como sabendo ho gonernador que os iinmigos auião

de vir pelejar coele , mandou a dom António que com
outros capitães fosse primeyro pelejar coeles : ^ de co-

mo se aperceheo pêra isso.

V^om a prisam destes capitcães, que erão os principais

da frota, se indinou muyto a gente cõtra ho gouernador

& diziam muyto mal dele
,
principalmente esses capi-

tães que lhe querião mal , & diziào a genie que agora

virião quão maniaco era, que em tal tempo prendia os

capitães, de que tinha tanta necessidade: & que não

tendo mantimètos não quisera amizade com ho Hidal-

cão que lha oDVecera, & não queria se não fazer sua von-

tade, que era matalos a todos: nem auia outro remédio,

se não morrerem com fome, pois nã tinhão que comer
])um mes que ainda estaua por passar do inuerno. E is-

to tudo sabia ho gouernador muy bem, mas dissimulaua

por não prender latos. E estando assi a cousa mandou-
ihe loão machado que se fizesse j)res(es, porque sem du-

uida tal dia hia çufblarim pelejar coele por mar, &, que
leuaua oylenta paraos cada hum com sua bõbarda na

proa, & muytos mouros: &. que auia dir em hua galee

(jue ho viso rey dom Francisco tomara aos rumes, que
ao recolher dos nossos lhes ficara na ribeira, por não es-

tar ainda acabada de concertar: & que tinha prometiilo

ao HidalcJio de desbaratar os nossos, & tomalos, & ti-

nha cõuidados muytos pêra que fossem ver como ho fa-

zia. E mais q auia de leuar diante as cotias acesas pe-
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ra queymar a nossa frota. O q sabido polo g-cuemador
assentou cõ conselho de lodos os capitães q fossem pe-

lejar com os immigos antes que viessem
,
porque vindo

se punhão em risco de receber deles muyto dano por

amor dos nossos bateys que erao poucos , & não se po-

dião repartir pêra pelejar com os immigos, & defender

as nãos se as quisessem queymar : o q estaua certo fa-

zerem, porque como os seus paraos erão muytos hus pc-

dião pelejar, & outros dar fogo as nãos não auêdo bateys

que as defendessem , por isso era melhor buscar os im-

migos que esperar. E tambê indo os nossos em sua bus-

ca crendo eles que por cansados de fome, & de traba-

lhos na estauão pêra isso, Jhes quebraria os corações,

de maneyra que com ajuda de nosso senhor os desbara-

iarião, & ticarião liures de os mais não cometerê. E as-

sentouse q dom António fosse fazer este feyto cõ os ou-

tros capitães, & ho gouernador com os doêtes & feridos

ficasse na frota. E coesta determinac^ão hú dia antes do

que leão machado dizia em que os immigos auião de vir

( tendo ho gouernador posta sua frota em lugar que pc-

desse socorrer a dom António se fosse necessário) em
começado a viração despois de comer , mandou Diogo
fernandez de beja , & António dahiíada nas suas galés,

& Afonso pessoa na sua fusta, & loào gonçaluez de cas-

telo branco no j)arao de frol da rosa, que se fossem dei-

tar a Rabada r a ver se lhe savvã os imniigos : & isto pê-

ra ver quantos serião , & íicauão os bateys prestes pêra

acodirem ás gaios se lhe sayssem os immigos. E não
sayndo mãdou ho gouernador qne as galés & fusta pas-

sassem auanle ate ficarem da cidade a tiro de bomíjar-

da grossa, & loão gonçaluez chegasse defronte da cida-

de pêra auer vista da armada dos immigos, & que mes-
tra fazia a gente de ser pouca ou miiyta: & mandoulhe

q como visse a frota voltasse logo pêra as gales , a q
mãdou que fizessem hú certo sinal a hiia cotia de Ti-
moja q estaua a Rabandar pêra lhe fazer ho mesmo si-

nal
,
pêra coele mandar os bateys. As gaiès & fusta fo-

TOMO III. N
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rào siiri^ir òde llies iiíandarao, &. còcerlarào sua npela-

(^ào de guorra , &c loào jí;oii(;aluez passiiu auanle ao logo

da ril)eira bem esperto do reiíu» , (jue assi lhe coiiipria,

j)orque em chegando ao varadoyro inuylos paraos que
aii esLauào bem apadessados, & com as proas nagoa, &
as popas ainda euj terra lhe lirauAo com sua artelharia,

&: pur assi estarem não savrào a ele. E com lodos estes

tiros nào deixou de ir auaiite ale defronte do esteiro de
INlandoui, onde eslaua outra soma de paraos, & a ga-

liota pêra cuColarin) , & a reuolta cj hia na ril)eira aco-

dio jielus muros n»uyla gète a velo. E vislo tudo por ele

sem receber nenlm dano se U>y ajuntar com as galés, &
como chegou lizeranse os sinais q estauào ordenados

,

Sc Cijeles parlio logo do António, que foy no parao da
capitayna, & forào coele Simào dandrade & Fernão pe-

rez dandrade, que com quanto estauào agrauados do
gouernath^r , vedo que a cousa imporlaua a seruiço de

J^eos & dei rey não se quiserào lembrar dagrauos & fo-

rào pelejar, & outro tanto fizerão os outros presos, que
lodos íorào com os ca|)itàes q mais lhe aprouue : &l se-

ria por todos os que hiào com dom António bem trezen-

tos hon)ès. E chegado ele onde as galês eslauao surlas

com a fusta & parao, vio que eslaua çufolarim da ban-

da da ilha de Diuar com obra de trinta paraos, & an-

daua muyto soberbo com seu sombreyro, & màdandose
abanar com Im rabo de boy : & da banda da cidade es-

tauào ainda os outros paraos, q erào cincoenta todos a-

bicados nagoa, porem com toda a gente que auia de pe-

lejar. Dom António que vio assi os immigos dhua parle

& doutra, pareceolhe qtie ho queriào tomar no meyo :

& por isso fez dos seus baleys dous esquadrões, & pêra

si tomou hu de quatro com ho seu , &c dos Ires erào ca-

pitães dõ Jerónimo de lima, dom loào de lima seu hir-

luào & Garcia de sousa , ho outro era de seys , de que
erào capitães Bernaldi freyre , Jorge da cunha, Luis

Coutinho, António de maios & outros dous. E a estes

encomêdou que fossem pelejar com os paraos que esta-
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uão da banda da cidnde: & assi a estes como aos outros

q auiáo dir coele pedio iiiuYto que não dcsparassem Io-

da sua artelliaria junta , se não que acabado hú de (irar

tirasse ouiro, & porq os (iros eráo berços, que assi co-

mo fossem tirando lhes metessem logo as camarás pêra q
sempre tirassem, & que deste modo os não poderião en-

trar os inimigos: porq doutra maneyra serião logo des-

baratados. E mandou que as galês & fusta se leuassem
& fossem após ele pêra ho fauorecer.

CAPITOLO XXXÍ.

De como dô António pelejou com çufolarim , ^ ho des-

baratou: ^' do que Jizerão Simão dandrade
^

^- Fer-

não perez dãdrade ^ óf^ de como dom António Joy feri'

do mortalmente.

Tdenados assi estes dous esquadrões
,
partiose dom

António coeles pêra a cidade, & em partindo começa-
rão os immigos de deitar aò mar os paraos que estauão

abicados da banda da cidade. E os ímigos erao tantos

na ribeira & pelos muros que tudo estaua cuberto de-

les , & a causa era porque çufolarim tinha conuidado a

todos que sayssem a ver como tomaua os nossos, que
em vendo abalar os ímigos arrancarão com grande fú-

ria, remetendo cada esquadrão onde era ordenado. Dõ
António se foy dereyto pêra çufolarí, q como digo se

chegaua parele muyto soberbo, fazêdose abanar como
que esteuesse em sua casa sem temer nenhii perigo, se

não quando ele começou de sentir camanho era esperar

os nossos tiros, q tirando na orde que disse começarão
de varejar nitiyto furiosos por todas as partes leuando

em pedaços algfis dos remeiros que hião descubertos, &
assi outros dos homês darmas que se descobrião. E pos-

to que os ímigos tambê tirauào com sua artelharia na

lhes aproueilaua porque despararão todos juntos. E nos-

so senhor parece q quis goardar os nossos que lhe nã
N 2
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íizesse nenlifi nojo, & por isso cobrarão eles mnyto inayor

esíbrço do que ieuauào, &, dado grandes grilas lirauao

auanle quanto podiáo. E era niiiylo pêra espantar co-

mo (juatro baíeys nossos oiisauào de coineLer Irila pa-

raos , íc liQa fusla cheos darleliiaria & de gente branca
niuyto costumada a pelejar, & a vecer, & niuy bem a-

j)ercebida pêra a peleja: &l que vinha toda com propo-

bilo de nào escaj)ar nenhum dos nossos de morto, ou de
preso : & a fora aqueles que eslauão daquela parle ou-

tros muy(o mais da banda da cidade, &: na terra gente
sem conto, que somente os gritos &, estrondo da arte-

Jharia erao pêra espàtar aos nossos, quanto ojais saberõ

que se nào podiào saluar sem ao menos desbaratarem
fjuantos estauào no mar, & assi lio dizia dom António
aus seus esforçando os pêra a peleja : ele mandou ende-
reytar ho seu parao cõ a fusta de çufolaiim determinan-
do de a abalroar: o que çufolarim com toda sua sober-

ba nào ousou de esperar, & fugio , & foyse na bolla da
cidade pêra se meter no esteyro do JMandouim ode es-

taua dantes: & ho mesmo íizerào os seus paraos, & nào
auia esperar hú por outro, se nào fugir quem mais po-

dia, & os nossos depôs eles. E os outros paraos que es-

tauào da banda da cidade que pelejauão cò ho outro es-

quadrão dos nossos bateys , tambè estauào em grande
aperto, que lhe linhào os nossos mortos muylos remey-
ros , &, morta outra muyta gente. E como lhe faleciào

os remeyros, & vendo desbaratado ho seu capitão mor
em quem tinha sua confiança reliraranse pêra terra ate

iiirem varar nela, temendo que os abalroassem os nos-

sos: &. ho mesmo fizerãu os outros que fugiào com çu-

folarim, tanto que poderão aferrar terra, 8c os que nào
poderào fugirão pelo rio acima. Os nossos que virão os

jmmigos varar (juiserào chegar a eles & aferralos , mas
nào poderào porque lhe tinhào alupido ho caminho com
muyta madeira: & como os seus bateys demàdauào mais
agoa que os paraos dos immigos nào poderào nadar, &
quasi que ouuerào de ficar em seco, Sc viràse em gran^-
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de perigo com os muytos tiros q lhes tirauão de terra,

& assi frechadas, & virotes com espingardões. Neste tê-

po dom António que hia a pos çufolari não ho deixaua,

& mandou apertar ho remo tanto que encaualgou a fus-

ta & tolheolhe que se ncão acolhesse ao esteiro onde le-

uaua a proa, & por isso foy necessário a çufolarim man-
dar arribar ao logo da fortaleza, cujo muro & assi ho da
cidade estaua cheo de frecheiros & espingardeiros

, q
seruirão muy bê a dom António que hia dando caça a

çufolarim, que tiraua quanto podia caminho da porta

que agora se chama de sancta Caterina. E passando
dom António ao longo da porta da ribeira, tiraranlhe

com hua bombarda grossa que lhe ouuera de quebrar ho

parao em dous pedaços se lhe dera em cheo , mas quis

Deos que lhe deu ho pelouro em híi bordo de q lhe le-

.uou hii pequeno: porem ele não deixou de seguir a fus-

ta, que chegando à porta de sancta Caterina bem es-

perta do remo pos a proa em terra , &. ficou hii pedaço
em seco. E como a gente que estaua na ribeira era muy-
la & lhe acodio logo: a força de braço poserão mais da-
metade dela em seco, & tão ligeiramête, que em a fus-

ta ensecando, & em a gente puxando por ela, tudo foy

hum. E também no mesmo tempo chegou dom Antó-
nio rompendo por grandes nuuês de frechas & seetas

que lhe tiraua de sobre ho muro da cidade & sem ne-

nhíi dos seus receber algíi dano pos a proa na popa da
fusta, onde hiào auiados pêra saltar nela Simão dandra-
de, Fernão perez , Simão rangei, híi loão deiras , & híL

arraes que fora pajé do gouernador, & todos cinco sal-

tarão logo na fusta, com cujo medo os inimigos a des-
pejarão. E indo dom António pêra entrar após estes

cinco em poendo ho pè na fusta veo hua frecha do mu-
ro, & ferioho no lagarto da perna ezquerda em discu-
berto, & atormêtouho de maneyra que não pwde entrar,

& cayo no seu parao, que com a grande pancada q deu
na fusta se alargou dela, ficando nela os cico q digo
sem mais êtrar nhíi dos q hião no parao, porq como vi-
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rão dom António por lhe acodir riao curarão dos que fi-

cauào na fusta , sobre que logo carregarão os íiuigos, &
os cercarão de todas as partes (saluo da banda do mar)
tirandolhe como a aluo cotn zagunchos, com frechas,

com pedras, & com setas, is. tudo liio basto que os níio

errauão: & valialhes que andauào ben» armados, espe-

cialmente os dous hirmàos, que eles erfio hoemparodos
outros três, defendendose dos imigos com mu} to tento,

& pelejando cò griíde esforço, tanto que os immigos os

nã poderão entrar com quanto erao tatos como digo, &
sobre ho muro muyto mais, q tàbê de lá tirauíio por a

fusta estar quasi ao so[)è dele. E ali esfaua hoHidalcáo,

q se posera cuydado q auia de ver ton)ar os nossos, mas
violhe fazer cousas por õde os despitis teue em muyta
estima segundo pareceo. E eles ho mereciâo por as cou-

sas que fizerao por se defender, principalmente Fernão
perez, &Simào dandrade, a que neste conflito deráo por

diante cÔ híi zaguncho em \m corsolete que lhe passa-

ra j ho delgado dele, & ho ferirão hu pouco, por onde se

pode julgar qujio forçosos braços auia antre os imigos,

& quão boas armas tinháo. Em todo este trabalho em
que os cinco estauão nao auia quem os socorresse, por-

que os do parao de dom António se afastarão coele, porrj

virão que a ferida era mortal
,
que logo lhe derão gran-

des acidentes, & os outros bateys como digo que esta-

uão ao longo da ribeyra, pelo canal estar atupido não
podiào nadar, & por isso não acodião: o que vedo híi

mestre da nao de Luys coutinho que hia coele no batel

como homem esforçado, disse que se lhe despejassem

ho batel
,
que não ficassem mais que seys ou sete ma-

rinheiros que ho podessen) remar que ele ho faria nadar

pelo canal, & hiria por Simão dandrade, &, poios outros

qualro. O que ele fez despejandolhe ho batel, & indo

achou q Diogo fernãdez de beja punha a proa da sua

galé em terra pêra poyar & socorrer aos nossos, & pêra

se tornar a alargar alargou híia ancora [)or popa : e quan-

do vio hir ho batel teuesse, & louuou muyto ho mestre
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pelo que fazia, que por ho balei ser pequeno, & ir des-

pejado ho leuou leiieinente pelo canal por onde os ou-

tros não podião ir. E chegado â popa da fusta por onde
náo linha ninguém que ho impedisse, Coy socorrer os

cinco com os sele marinheiros: & pelejando lodos, se

recolherão com muylo Irabalho ao balei, saluo loão dei-

ras que se deitou com os inimigos, & ficou coeles : &
em se os nossos recolhendo atarão hú cabo na fusta pê-

ra ver se a podião leuar, & não poderão por estar muy-
to em seco, então a deixarão, & se forào ajuntar cõ ds

outros bateis que estauào ás bòbardadas coni os injigos,

de que matarão mu} tos sem dos nossos morrer nenhíl

,

se não forào algus feridos: & posto q este feytofoy muy
grande, muylo mayor fora senão fura ho ferimento de
dõ António, que segildo era esforçado & fauorecido da
vitoria não se ouuera de contêtar com a do mar, &. ou-

uera de prouar auela na terra ou queymar os paraos.

CAPITOLO XXXII.

De como faleceo do António da ferida q ouue na bata-

lha
,

^- de aUfús recados que ouue antre ho Hidalcão
ó,- ho íjouernador sobre concerto

, q por derradeiro não
ouue effeylo.

V_ orno os dó parao de dom António virão que ele esta-

ua ferido, & tão mal, leuarãno â galé Dantonio dalma-
da , donde recolhidos Simão dandrade & os outros íize-

rão sinal de recolher. tC rect;ihidos todos parliranse ja

noyte pêra ôde eslaua ho gouernador, que ticou muy a-

gastado quado vio dõ António tão mal, que logo aque-
la noyle lhe acodio febre, & continuauão os acidentes.
E estando ele assi ao outro dia foy loão machado â fro-

ta a visitar *da parte do Hidalcão a Simão dandrade &
a Fernão perez , &, disselhes que lhes mandaua pregu-
lar como ficarão da peleja que teuerão na fusla, & que
ficara Ião conlête deles por quão bem pelejarão que ho
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terião por amigo pêra o q Jhe dele comprisse. E disse-

Ihes loão machado que ho Hidalcào vira a peleja de so-

bre ho muro, & preguntara despois a João deiras q ho-

mes erâo , & ele lho dissera, & seus nomes: & que ho

Hidalcào se mostrara muylo magoado de n.ão ter algiis

vassalos como aqueles, & dera e rosto coeles aos seus.

E mais disse ao gouernador q os mouros vendo assi pe-

lejar aqueles homês, & a proa da galr de Diogo fernan-

dez posta em terra, q cuydarâo verdadeiramente que
queriào os nossos saltar nela. E ho gouernador lhe dis-

se que ho nào fizerào
,
porque ele lhe defendera que ho

nào fizessem , & isto porq lhe não queria dar tanto tra-

balho junto: & porem que lá viria seu tempo. E não lhe

disse como dom António estaua ferido porque ho não
dissesse ao Hidalcào, & se ensoberbecesse coisso. E da-

da reposta per Simão dandrade Si- Fernão perez a loa

machado, ele se foy pêra ho Hidalcão , a quem contou

o que lhe ho gouernador dissera, que estaua muyto tris-

te, porq aquele mesmo dia acodirão herpes a dom An-
tónio , de q faleceo dahi a três ou quatro dias. E sua

morte foy muyto sentida, não somête do gouernador
que era seu tio, mas de todos quantos auia na frota,

porque a fura ser muyto esforvjado, & de muyto boÕ con-

selho, era de tão boa conditjão que todos lhe querião

bem : & com quãto auia a quebra que disse antre ho
gouernador Sc Fernão perez dandrade, era ele tamanho
an)igo de dom António que tomou cuydado de ho leuar

a enterrar. E foylhe dada a sepultura na terra firme da
bàda de Bardes debaixo dhu penedo perto do mar, don-

de despois per mandado do gouernador foy leuada sua
ossada â sò da cidade de Goa & enterrada na capela

mor. E estado ho gouernador com esta tristeza da mor-
te de dom António, soube ho Hidalcão que era certo fa-

zerse el rey deNarsinga prestes pêra lhe ir tomar a ci-

dade de Rachol , & por isso tornou a cometer amizade
ao gouernador, & deu ho cuydado disso a çufolarim que
màdou recado ao gouernador por loa machado a quem
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ele disse a verdade, porque ho Hidalcâo cometia ami-
zade, & mais que era a noua tão certa que ho Hidal-
câo era ja passado à terra firme , & deixaua em seu lu-

gar a çufolarí, por isso que dilatasse ho concerto, que
a ida do Hidalcâo nào podia tardar muyto. E tendo ho
gouemador este auiso mãiiou a Pêro dalpoê seu ouuidor

q fosse a terra pêra falar cõ dous mouros honrados, que
çufolarim mandaua pêra assentarê este concerto. E os

mouros estauão em terra, & ho ouuidor no mar em hii

batel. E estando falando sobre ho concerto que digo loão

deiras aquele que se passou aos ímigos vinha em cÕpa-
nhia daqueles dous mouros , & como era homem baixo

começou de se gabar aos marinheiros q hià no batel

,

mostrandolhes quào bè vestido andaua, & assi hii caua-
lo em que vinha, & dizendo que tinha tanto soldo cada
mes, que aquela era a terra da verdade, que outro tan-

to deuiao eles de fazer & não tirar pelo remo. O que
ouuido ho ouuidor disse aos mouros pelo lingon, que pê-

ra que trazião ali aquele velhaco fugidio q ho mãdas-
sem calar: & não querendo eles mandalo, disse a híi

loão dilhaes bombardeiro que hia coele, que era muyto
certo espígardeiro que tirasse com a espingarda a loão

deiras, & que se ho matasse que ele lhe faria fazer mer-
cê : o q loão dilhães fez & derribou morto íoão deiras,

do que os mouros ouuerão muyto grande menencoria, &
se forão sem mais falar no cõcerto. E lambem çufolari

ficou muyto agastado, & mandou dizer ao gcuernador

que se espantaua muyto dele mãdarlhe matar aquele

homem indo cõ seguro : & ho gouemador lhe respôdeo
que ele não sabia parte de tal cousa. E segundo tinha

sabido loão deiras fora morto por sua culpa pelo que dis-

sera , & que não se espantasse de ho matarê
,
porque a

ele mesmo se tal cousa dissera ho matarão os seus ca-

ualeyros que não snfrião cousa mal feyta : & coisto ouue
por algus dias interpolação no cõcerto. E despois por-

que ho Hidalcâo mãdou pregnntar a çufolarim o que ti-

nha feyto tornou a mandar recado ao gouemador, a

TOMO III. o
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quem loão inacliado disse que llie parecia que lio Hi-

dalcào nào auia daceilar a ami/ade com as condit;ões

que ele queria, porq perdia nisso muyto : & lambem
porque liuha por faiua q ele não tinha nenhíis manti-

mentos. E pur ho gouernadur não querer mais falar em
concerto com çufulari, se não com ho Ilidalcao, viera

dous mouros principais com poder doHidalcào â nao do

gouernador, Sc por arreies deles &, de loào machado foy

ieuado Abraldez ao Hidalcão, & esteue là dous dias, q
tantos esteuerào os mouros cò ho gouernador sem se lo-

njar nenhíia còcrusam no concerto, porque na verdade

ho gouernador pedia muyto pola amizade. E porque os

mouros cressem que ele eslaua mu}'to abastado de n)ã-

liiiièlos banqueteou os naqles dous dias, como quê es-

laua muyto bê abitalhado, & quando se forào mandou-
Ihes dar hQ par de sacos de bizcoyto, & hu barril de

muyto boô vinho, porque se ho Hidalcào deixasse de

lhe dar o que lhe ele pedia pela amizade, cuydando que
estaua em falta de mantimentos, q lho desse. E deley-

to ho Hidalcào ficou espantado quando lhe os mouros
disserão os banquetes, & ho mais que lhes ho gouerna-

dor dera, & porê níica quis aceitar a amizade com as

cõdições que ho gouernador queria, porque perdia muy-
lo mais do que ganhaua, & então cessarão os concer-

tos : mas em quàto se falou neles nuca os nossos fo-

rão a terra que lhes os mouros não enchessem os ba-

teys de refresco, & algus que erâo amigos do gouer-

nador ho mandauào visitar coele.
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C A P I T O L O XXXIII.

De como ho gouernador mãdou os doctes q tinha a Anja-
diua , c^' de como ouue rnâtimétos,

J_/espois disto auêdose os immigos por desenganados,

q auiào sempre de leuar ho peor dos nossos nào os qui-

serão mais cometer. E ainda q eles estauào liures da
guerra, linha os a fome ê tamanho trabalho que (orna-

rão antes por partido ho da guerra, porque não auia dia

que não adoecessem & outros morrião. E não dando ain-

da ho lêpo lugar pêra que ho gouernador saysse, deter-

minou em conselho de mandar os doentes que auia na
frota na nao de Nuno vaz de castelo branco a Anjadiua,
porque lhe dizia Timoja que se a nao podesse là ir, que
ele iria tambê nela, & lha carregaria ali de mantimê-
los

,
pêra se soster em quanto lhe ho tempo não desse

lugar pêra sayr & ir a Cananor. E com quanto ho go-
uernador sabia que ho tepo não era pêra sayr, por es-

forçar a gente com esperança dauer algíis mantimentos
mandou carregar na nao os doêíes da frota

,
que erão

trezentos, & mandou a Nuno vaz que se podesse sayr

que se fosse a Anjadiua: & ali por dinheiro, & por res-

gate dalguas molheres bramenas aueria mãlimètos que
lhe mandaria no nauio Dantonio de matos que iria coe-

le, & ele se iria cô os doentes a Cananor. E entregues
no esprital , se iria a Cochim , & diria a Jerónimo lei-

xeira , & a lorge da silueira que se fossem parele a Ca-
nanor, & ho mesmo diria aos capitães das nãos de Por-
tugal , se fossem chegadas, & tudo isto lhe deu por liíi

regi meto assinado por sua mão. Neste tempo linha c;u-

folarim mandado assentar em Pangim hila bombarda
grossa de camará pêra mandar (irar aos nossos quando
se fossem, que bem lhe parecia que nàu auia de tardar

muyto: & estaua na fortaleza muyta gente de goarni-

^ào. E porque ho gouernador sabia isto, màdou a Nu-
o 2
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no vaz que partisse do noyle, & que ho leuassern á toa.

K parliose na Ctiada de luliio: & emparelhado cÕ a for-

taleza de I^ingiii)
,

p.vrece que sentirào os iiiimigos a

nao, N: despararào a bõbarda, &, acertou ho tiro na nao,

òc deu no cabrestante do conuòs , òii- leuoulhe a cabeça,
& matou liu dos nossos, & escalaurou outros. E lodauia

Nuno vaz passou auanle & foy surgir eni hu poi^o antre

Pangi &. a barra pêra ver ao outro dia por onde saya
,

& por lhe ho tempo não dar lugar pêra sayr esteue ali

ate meado lulho. E vindo hi^i dia no seu í)arao de dar

rezào ao gouernador da causa ponjue nào saya, lhe me-
terão da fortaleza dous j)elouros no parao : & hu deles

lhe leuou a fralda dhu caixote q leuaua vestido, & nào
lhe fez outro mal. E meado lulho abonançado ho tepo

algua cousa sayo Nuno vaz â toa: &, indo defronte do

baluarte da barra se ouuera de perder, por lhe tirarem

dele os immigos híia botubardada , com q lhe passarão

ho costado da nao pelo còues, onde algus dos nossos re-

colhião a toa do cabrestante, &. deu ê hus estrês que
jaziào sobelos alçatrates , ode jazia hu doente encostado
com que ho tiro deu no meyo da nao, & os que leuauào

a toa soltarão com medo ho socayro, & a nao ouuera de
dar á costa se logo não acodirà outros a tomalo, & Nu-
no vaz não j)ode surdir mais auãle que ale defronte da-

goada , ôde surgio por se ujudar ho tempo supilamente,

& bo mar tornar muyto grosso, tanto que ho piloto moor
que hia em dous bateys das toas disse a Nuno vaz que
se tornasse & ele não quis. E vendo Timoja ho topo tão

forle sayose da nao Sc tornouse pêra ho gouernador na
sua cotia, nem tam pouco sayo ho nauio Dantonio de
matos por esta causa. Ali esteue Nuno vaz surto attí ho

quarto da prima rendido, em que rèdeo ho ventoaloes-
le , & aloesnoroeste com que sayo âs voltas: & assi foy

ate que em se poendo ho sol aferrou Anjadiua, & sur-

gio. E ao outro dia chegarão António de matos & Ti-
moja

,
que logo se parlio pêra Ancolâ, que sam dahi

quatro legoas, dòde mandou dizer a Nuno vaz que fosse
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là com António de matos, & ele fuy deixando os doen-

tes ê Anjadiua, em Têdilhões, & em Ancolâ fuy carre-

gado António de luatos de muytos mantimentos queTi-
iiioja tinha feytos. s. carnes de porcos monteses, & vea-

dos tudo salgado em jarras, & assi muylas galinhas, &
muyto arroz : & disto se leuaua também muyta soma
aos doentes a Anjadiua. E feyto tudo isto em quatro

dias, partiose Nuno vaz pêra Anjadiua, & por achar

ainda os doentes muyto fracos se deixou estar, & man-
dou a António de matos que se partisse pêra onde es-

taua ho gouernador.

CAPITOLO XXXIIII.

De como ho gouernador se partio do rio de Pangim pê-

ra Ayijadiuu
,
^' do perigo que passou ao sayr da bar-

ra : ^' de como chegarão nãos de Portugal.

Q ue com sua chegada foy muyto ledo, pêra refrescar

sua gente primeyro que sayse ao rio cÕ aqueles manti-

mentos que máíiou repartir polas nãos. E acabado ho

mes de lulho como nâo se corria fan)anho perigo na na-

uegaçao da costa da índia como dantes, determinou de

se partir, & irse concertar a Cananor pêra tornar sobre

Goa, & tomala : o que então calou consigo sem dar con-

ta a niguê. E vindos os quatro dias Dagosto, ele se par-

tio com toda a frota
,
que foy bem seruida de bonibar-

dadas , assi ao passar por diante da fortaleza, como por

diante do baluarte da barra: & por ser airída lio tempo
algíi tanto verde correrão as nãos muyto risco ao sayr
dela, & milagrosamente lhe goardou nosso senhor frol

delamar, q deu muytas pãcadas na área, & ho cirne
tambê tocou : & frol da rosa ficou em seco da banda da
terra firme defronte de Pangim. E porque a gente cõ
medo se queria sayr dela & deixala por perdida, se foy
ho gouernador meter nela (por se náo perder) & muy-
to contra vontade de todos os fidalgos & capitães da fro-
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(a, que lhe fizeríto grandes requerimelos que se não me-
tesse ni\ nao

,
porque como fosse sabido em Goa virião

Jogo os ímigos em seus paraos , & versehiào em perigo

de se perderem todos. Mas ele nao quis se não irse â

nao de fora da barra onde jã, estaua, dizendo que por

saluar aquela nao dei rey seu senhor pelejaria com quan-
tos mouros auia em Goa, &. se auenluraria a qual quer

perigo, quanto mais que esperaua em nosso senhor que
os in)migos não auião dousar de vir, porque bem sabião

quã pouco auião de ganhar nisso. E metido na nao es-

perou nela ate vir outra maré com que sayo fora com a

nao salua. E no próprio dia indo ao cabo da rama ouue
vista de quatro nãos de gauia que vinhão den^ldar a

terra: & estas erão de Portugal que partirão aquele an-

no, & era seu capitão mor híi fidalgo chamado Diogo
mendez de Vasconcelos que el rey mandaua a descobrir

Malaca, & erão seus capitães lialtesar da silua , Pêro
quaresma, & leronimo cerniche. E quando estas nãos

virão a frota do gouernador ta perto do rio de Goa &< os

da frota virão a elas, & q hião demandar a terra, ouue
grande aluoroço assi em híjs como em outros cuydando
que fossem rumes: & todos se poserão em armas pêra

pelejar. E ho gouernador mãdou dizer per Lourêço de
payua a Simão dandrade, Fernão perez , & aos outros

capitães que ainda hião presos na sua nao, & debaixo

de cuberta (que assi o queriào eles) que lhes pedia que
gubissem |)eracima

,
pêra q cõ seu conselho ordenasse

de pelejar com aqlas nãos se fossem rumes, & eles não

quiserão ir: respondendo que com que ho gouernador
ouuera conselho pêra os prêder q coesse se acõselhase

do q auia de fazer, q quãdo conhecesse q erão rumes
eles se poeriã nos seus lugares a defeder as nãos dei rey,

&: farião o q sêpre fizerào ate morrer. E requererão a

Loureni^o de payua como secretario que fizesse hu auto

do que lhes ho gouernador mandara dizer, & do q eles

respondião pêra el rey de Portugal saber a verdade. E
nisto forâo conhecidas as quatro nãos que erão Porlu-
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guesas pelas cruzes das velas , & foy ho prazer muyto
grande em todos. E Diogo mêdez foy ver ho gouerna-

dor, & lhe disse como vinha de Portugal outra armada
de cinco nãos pêra a carrega, de q era capilào mor híi

fidalgo chamado Gonçalo de siqueyra, & eráo seus ca-

piiàes lorge nunez de iião, Manuel da cunha, Diogo lo-

bo, & Lourêço n)oreno que hia por feytor de Cochim.
E indo ho gouernador na volta Danjadiua, foy ter coe-

le Gõçalo de siqueyra cõ duas nãos de sua conserua
, q

as outras duas nà cliegauâo ainda. Coesta frota tama-

nha se foy ho gouernador a Anjadiua, onde esleue obra
de quatro ou cico dias. E neste tempo lhe deu Diogo
mêdez as cartas que trazia dei rey parele, em que lhe

dizia que mandaua Diogo mendez a descobrir Malaca
(se ainda nào era descuberta) & assentar lâ feytoria:

& se ouuesse dir a isso, mandaua ao gouernador que
lhe desse piloto q ho leuasse a JVlalaca, & assi lhe des-

se conselho pêra o que auia de fazer, & ajuda se fosse

necessária pêra ho executar. |5 isto mesmo trazia Dio-

go mendez por regimento que mostrou ao gouernador,
que despois de vistas as cartas falou cõ Nuno vaz de
castelo branco, cô Garcia de sousa & com Francisco

serrão q forào a Malaca com Diogo lopez
,
que lhe dis-

sessem o que lâ passara pêra que soubesse o que auia

de respõder a Diogo mendez. E sabido isto mandou ajú-

tar estes três com todos os capitães & fidalgos da frota,

assi os que andauão na Índia como os de Portugal, &
perãle todos disse a Diogo mendez q lhe trouuera híias

cartas dei rey seu seiíor, em que lho encomêdaua q lhe

dissesse perante aqueles fidalgos & capitães q queria
dele. Diogo mendez respõdeo que ele era capitão mór
daquelas quatro nãos, em cuja carrega el rey seu se-

nhor tinha parte, & a outra era de mercadores, & hia

pêra fazer o que dizia e seu regimento, como tinha di-

to. Em que lhe também sua alteza mandaua q indo ter

onde esteuesse sua senhoria que lhe pedisse piloto, coji-

selho & ajuda: & isto era o que queria & lhe pedia da
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parle de sua alteza, & da sua. Mandou t^íao ho goucr-

nador a Nuno vaz , Garcia de sousa &. a Francisco ser-

rão «]ue dissesse cada hu por si o que acontecera õ Ma-
laca a Diogo lopez. E isto dilo disse ho gouernador a

Diogo inedez
,
que bem ouuia como indo .Diogo lopez

de siqueyra a Malaca com mais nauios q os seus, & me-
lhor armados de artelharia & gente, viera de Jà desba-

ratado cõ llie tomarê balcys, & gète que ticaua caLiua

sem ele poder resistir aos imigos: q como queria ele ir

a Malaca con) quatro nãos tao podres como as suas, &
tào mal armadas cõ artelharia de ferro & pouca gete: &
pêra lhe ele dar ajuda nao podia ser por quanto vinha

de Goa c5 a cabeça quebrada, ode ficaua hua grade ar-

mada de turcos, & se criaua híia força muy prejudicial

pêra ho seruiço de Deos & dei rey seu senor, a qual ele

determinaua de desfazer naqle verào, &q se hoelequi-
sesse ajudar nisso ele lhe daria despois toda ajuda q po-

desse pêra ho feyto de Malaca. O qtie pareceo muyto
bè a todos os q eslauão presentes : Sc Diogo mendez
disse que ele nào podia respõder sem falar com seus ca-

pitães: & pois todos estauão de caminho pêra Cananor

q là lhe respõderia. E isto assentado, partiose ho go-

uernador pêra Cananor.

C A P I T O L O XXXV.

De como indo Francisco pantoja caminho de çacolorâ pê-

ra trazer dom Afonso tomou a nao meri: ^ de como
Duarte de lemos se parlio pêra a índia.

11à antes de sua partida mandou a Francisco pantoja q
fosse a çacolorâ com carta sua, em que escriuia a dom
Afonso de noronha seu sobrinho (na sabêdo ainda q era

morto) que logo se viesse pêra a índia no mesmo nauio:

& escreueo a Duarte de lemos se hi esteuesse a causa
porq lhe na leuara a armada. E atrauessando Francis-

co pantoja aíjuele golfào da costa da índia pêra çacoto-
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râ, lhe deu liii grade temporal, & durando ele forão vis-

tos no mar muytos fardos de roupa: & logo pareceo a

Francisco panloja q era algua nao de mouros qué alija-

ua cõ tormenta, porque tanibê em algías fardos que se

tomarão, se conheceo q era roupa de cambaya, mandou
então Frãcisco pantoja pelo rasto dos fardos , & foy to-

par com hua nao muyto grande que parecia ser doyto-

centos toneis, & era dei rey de Cambaya, & auia no-

me meri : & era a mayor nao q andaua naqíe golfão, &
muyto nomeada por sua grãdeza em jnuytas partes, &
carregaua tanta mercadoria, que não hia nenhua vez a

Ormuz que não pagasse de dereytos na alfandega de
vinte mil xarafins [)era cima, & andaua por capitão dela

híi mouro chamado alecão [)arete dei rey de Cambaya
,

& trazia consigo muytos mercadores honrados, & muy-
ta gente de peleja. E a nao tinha ho masto cortado c|

lho cortarão os mouros com a tormenta, & andauão tão

cansados cõ os trabalhos dela
, q como lhes Francisco

pãtoja mandou tirar logo se renderão. Tomada esta nao
Francisco j)antoja se foy coela a çacotorá , onde achou
Duarte de lemos q hi iuernara, & achou por capitão da
fortaleza a Pêro correa hirmão de Diogo correa q esta-

ua catiuo ê Cãbaya, porq falecera Pêro ferreyra fogaça

q era capitão, & por António ferreyra seu sobrinho q
era alcayde mòr, cuja era a subcessam da capitania es-

tar doente lha não deu Duarte de lemos, & a deu a Pê-
ro correa. E aqui soube Francisco pantoja como no A-
bril passado partira dom Afonso pêra a índia, & os ou-
tros q ja disse, & todijs teuerão, q pois lâ não erâo q
se perderião no mar, porque Alecão ho capitão de nieri

na dizia como estauão caliuos em Cambaya. E vendo
Duarte de lemos a nao q Francisco pantoja trazia, &
sabendo quão rica era quisera a mãdar descarregar na
feytoria : o q Frãcisco pantoja contradisse, & se aquey-
xou muyto: dizendo q aquela nao não pertencia à fey-

toria de çacotorá, nê ele lha podia tomar pois nã era da
sua bàdeira, se nã da do gouernador Afonso dalbuquerq,
TOMO IH. r
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&, que n ele a auia de leuar fazcdo síjbrisso grnndes re-

queriinenlos Sc prolesla(^òes : a q Duarle de lemos res-

pondei que (aiiíbô ele era goueniador & capifào mór do
cai)o de Goardafum ale C'àbaya , eru cui(>s liiiiites ele

lc)Uiara aíjla nao , &- por isso q a ele perlecia : quanto
mais q ainda q não Tora capilào niòr

, q el rey seu se-

ÍHir uuiudaua (jue na mais perlo !"( rlaleza donde se lo-

inaua a j)resa se êtregasse, ò«c q ele ho íazia assi. K ind-

dou descarregar da nao o q lhe melhor pareceo , & ho

mais c5 os caliuos deixou nela pêra se leuar á índia:

pêra ode se parlio logo pêra ir pedir a armada a Afon-

so dalbuquíírque
,
porq bem vio pelo q lhe ele escriuia,

& [)elo (jue soube de Goa q se nao ajuntaria ho gouer-

iiador tào cedo coele , nem lhe niandaria a armada. E
partindo caminho de Cananor, leuou consigo seu hir-

mào gaspar cao , Si I'ràcisco pàloia.

C A P I T O L O XXXVI.

Dalíjúas cousas q se Jizerão na costa do Malabar estado

lio f/ouernador em Cananor : ^' de como chegou Duar-
te de lemos a Cananor ^ c^ forão soltos^ Simão dandra-
de ^' os outros.

V^hegado ho gouernador a Cananor, sem sayr e (erra

mandou logo Simão dandrade, & os outros presos que
ia disse a Kodrigo rabelo capitão da fortaleza, & q os

nào deixasse sa\r dela sem seu recado, & lodauia nào

deixaíia de trabalhar por recôciliar coeles o q eles nào
queriao, & respõdiào semrjre a que lhes nisso fahiua q
nà) erão eles os homês q se auiào dagraiiar por muytos
grandes erros, quàlo mais por tào peqnos como fora o

que ívi^r^^: & que não ficarião na índia por nenhij pre-

^o , se não q se auiào de ir pêra Portugal. Do que pe-

saua muyto ao gouernad» r por eles serê homês antigos

na índia, & sabiào muy bõ as cousas dela, & erào muy-
to pêra mandar &ú aconselhar como capitães prudentes^
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& pêra pelejar como caualeyros niuyto F-sforçados
,
que

tudo tinlião quando era necessário : & por isso ho go-

uernador sentia imiy(o estarem agrauados dele, & que-

rerêse ir em têpo q lijiha deles necessidade grandíssi-

ma. E chegado ele a Cananur despachou logo pêra Co-
chí a Basliao de miranda pêra ir là correger a galé que
fora Danionio dalmada que por ser morto lha dera: &
assi mãdou a Nuno vaz de castelo branco que fosse man-
dar fazer na sua nao as obras mortas que lhe ainda fa-

lecião, & entregoulhe dessas molheres que linha das que
tomara em Goa

,
pêra que as leuasse a Cochí , & se a-

pousentassem ê hua torre da fortaleza, & teria cargo

delas ha Gonçalo afonso mealheiro. E indo Nuno vaz a

trauez de Calicut, achou leronimo teixeira, & lorge da
silueira que hião em busca do gouernador : & sabêdoque
ficaua em Cananor foráse lá. E chegado ho gouernador,

mãdou prender a lorge da silueira, & lhe tirou a capi-

tania da nao, porque contra seu mandado se fora in-

uernar a Cochim , & lhe leuara muyta gele, de q des-

pois teue grande necessidade no cerco de Goa. O q le-

ronimo teixeira sentio gràdemête por ser notório que por

seu induzimeto fura lorge da silueira inuernar a Cochí,
& por isso & polo passado que fizera em Goa quis dali

por diante mal ao gouernador: & tambê chegou a Ca-
nanor Francisco marecos no nauio brelílo, q vindo cõ
ho Marichal nào passou & inuernou e Moçambique, &
assi se hia ajfitando pouco & pouco çràde frota pêra ho

gouernador tornar sobre Goa como determinaua , & pê-
ra isso se aj)arelhaua quanto podia. E porque entretan-

to nào partisse as nãos de Calicut cõ pimêla pêra ho
mar roxo, mãdou goardar a sua costa a Simão niiz cal-

deira, aqle boõ caualeyro do tempo do viso rey, & deu-
Ihe pêra isso diais nauios, de q ho fez capitão mòr : &
pedio a Dií go mêdez de vascõcelos de quê ja tinha praz-

me de ho ajudar no feyto de Goa, que rõ as nãos de sua
capitania andasse darmada de monte deli ate Baticalà,

pêra tomar algíias nãos se saysem de Goa pêra qualquer

p 2
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parle. K è qiiãto hi àcJuu não achou nada em que podes-

se fazer j)rosa , &, Simão marliz si que tomou liua nao

de Moca muylo rica, cm c| se acharão muylas pechas de
grande preço, & suma de moeda assi douro como de

praia: ^:. atitre os caliuos que se nela tomarão forào

dous judeus q dospois ho gouernador fez Christãos , &
a hii foy posto nome Francisco dalbuquerque , &: ao ou-

tro Alexandre datayde
,
que sayrão muy boõs homes &

seruirao de lingoas. E pêra melhor goarda daquela cos-

ta mandou ho gouernador a Garcia de sousa que cõ ou-

tros duus n.iuios a fosse goardar em outro cabo desuia-

do dòde andaua Simão martiz: &. Jerónimo teixeira por

dar desgosto ao gouernador meteo õ cabeça a Garcia de

sousa q não era sua honra ir ode andaua Simão marliz,

que lhe na auia dobedecer. E conselhoulhe que assi ho

dissesse ao gouernador, & foy cocle a isso, & ajudauao

tanto q parecia ser mais ho caso seu que de Garcia de

sousa. E enlèdendo ho gouernador a cilada dissimulou
,

dizèdo a leronimo teixeira q pêra que falaua ê obediê-

cia pois Siu)ão marliz andaua em hii cabo, & Garcia de

sousa auia dâdar e outro, q não auia necessidade de

mais q de tomare muytas nãos. E insistido Jerónimo

teixeira, ho gouernador ho mãdouir, & ficado soo cÕ

(íarcia de sousa desfezlhe a opinião que tinha, & fez q
fosse onde ho mandaua: & ele por hu cabo &. Simão
martiz pulo outro tomarão alguas nãos, & por isso não

partirão pêra Meca outras muylas que estauão pêra

partir. E em quanto assi andauão na fí Dagoslo ou na
eirada de Selèbro, chegou Duarte de lemos a Cananor:
& posto q a sua capitania não tinha vigor na índia , &
soube que estaua ali ho gouernador nã quis tirar a sua

bàdeira de capitão mor, o que lhe foy tachado. E cõ

tudo ho gouernador lhe fez ho mais cortes & hôrrado re-

cebimento que |)ode : &: como l^uarte de lemos sabia

da prisam de Simão dandrade & dos outros, pedio ao

gouernador que os mãdasse soliar, porq ele os queria ir

ver , & não queria velos como apresos. IJo gouernador
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aída q nao tinlia võlade de os soltar sê recõciliarê coele
mãdou os soltar & ouue os por restitu}'dos ê suas capi-
tanias, saluo a lorge fogaça por a descortesia q lhe dis-

se , & niàdou ho soltar sobre sua iDenajê, & os outros
aceitarão as solturas, & nâo as capitanias, dizêdo q se
auião dir pêra Portuga] , & por isso as nà qrião.

CAPITOLO XXXVII.

De como soube Duarte de lemos q elrey mãdaua q se

fosse peta Porluc/al : ^- de como ho (joueiimdor mãdou
recado a el rey de Cambaya sobre os catiuos que Unha.

JL/espois disto deu ho gouernador cota a Duarte de le-

mos da causa porq se nâo fora ajuntar coele. E como
lodos os capitães da índia, & fidalgos q andauão nela,
lhe conselhauão q tornasse sobre Goa , & a tomasse, se
não que se perderia a índia: & que Diogo mêdez de
vascôcelos q hia pêra Malaca tâbê lhe dizia que ho aju-

daria: o que [)areceo bê a Duarte de lemos. E pêra
mais ratificação fez ho gouernador outro conselho ê que
Duarte de lemos foy presête , em q se assentou por to-

dos que vista a necessidade que auia de se tomar Goa,
& a q ho gouernador tinha de gête pêra esse feylo. E
por quãto a moução pequena pêra Malaca

, q he ê De-
zêbro era dahi a quatro meses : & Diogo mêdez auia
desperar por ela, que ajudasse ao gouernador no fe\to
de Goa. E a sua ida pêra Malaca seria no Abril seguin-
te q era a moução grade & a melhor: & isto cõ condi-
ção q ho gouernador lhe desse a esse têpo tudo aquilo
de que teuesse necessidade r] lhe [)odesse dar. E assi

lho prometeo ho gouernador: a quê tambê ali prometeu
Duarte de lemos q ho ajudaria no feyto de Goa , & assi

lodos os capitães das nãos de carga. E com tudo ho go-
uernador lhe não quis dizer sua determinação acerca de
Goa, porq não queria q ninguê enlêdesse que deseja ua
de a tomar, porq se temia q se hoenlêdessem quemuy-
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tos por lhes parecer q lhe d.iiiauào ho não rjreriiío aju-

dar, & por isso encobria tanto sua delerniinac;âo, q nos

cõsflhos nào fazia niiis que propor as causas que auia

pêra se tomar Gon , & nao daua seu parecer nõ assina-

ua, mas fazia assinar aos outros os seus : & de tudo ma-
daua fazer autos pelo secretario pêra (jue niguê podes-

se ncirar o (\ tinha dilo & assinario. Neste tempo se ti-

nha dado a conhecer ao gouernador Alecào capitão da
nao meri por parole dei rey de Càbaya & tralaua coele

per meo de Francisco pantoja amizade & paz j)era el

rey de Càbaya cõ condicjào q ho soltasse: o que ho go-

uernador n;io fjria, porq esperaua que sem isso auia el

rey de Cambava de querer piz coele por intercessam

de l\Jeliquiaz, q sempre se mostrara seruidor dei rey de
Portugal, & que Alecão se resgataria por dinheiro. K
nisto soube dos nossos q eslauão caliuos ê Cambaya, &
pareceolhe q seria algu deles do Afonso seu sobrinho

(por aida nao saber q era morto) &l por isso começou
de làqar mais mão pela amizade que AlecAo requeria

pêra ver se pod^Tia auer por ele os caliuos, dissin)ulan-

do que não sabia q estauão catiuos, nè Alecão o que-

ria descobrir por nã auer rezão pêra se trocaiê, porque
não queria ele resgatarse se nã por amizade, & sobristo

ouue cartas dei rey de Cãbaya pêra ho gouernador. O
que sabendo Duarte de lemos se mostrou muyto quei-

xoso contra ele, dizêdo que lhe tomaua o q pertêcia a

sua capitania & peranlele disse a Alecão que ele era

capitão mor de Cambaya : & por isso a ele, & nà ao go-

uernador auião de ser dadas as cartas, & coele se auia

de fazer a amizade, & assi outras palauras muyto so-

berbas q ho gouernador dissimulou por amor que a ca-

pitania de Duarte de lemos chegaua ale Cambaya , &
por teporizar coele que lhe deixasse a armada ate to-

mar Goa, & disselhe. Tiremos nos os caliuos que lá te-

mos , & deixemos agora esses mandos: se me el rey de
Cambaya aqui te por vezinho, & sabe q tenho nãos, ge-

le & poder dei rey meu senor, não será boõ que fauo-
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recais vos este feylo, & q lhe resj)õ(Jaiiios de mríneyra

q ajamos os Christãos fora de seu poder. E lodiiuia

Duarle de lemos aperfiou iiiuy menêcorio, q ele era ca-

pilào mor de Cabaya , & que a ele pertêciào as carias,

& coele se auia de fazer a aiDÍzade, & despois de feyla

ele tiraria os caiiuos. E agastado ja ho gouernador dele,

]lie disse q nào ate Cãbaya , mas que ate Gua lhe dei-

xaua seu j)oder: q lhe rogaua muyto q lhe castigasse os

mouros de Goa , q lhe derão muytos couces no pesco-

qo : & coisto se nfí tomou nenhiia cÔcrusam neste ne-

gocio. E o gouernador sofreo ludo isto a Duarte de le-

mos, & outras muytas sobraçarias q lhe fazia, assi pola

causa q digo como jwla prouisam q ele tinha de ser ca-

pitão ate Càbaya , & nào queria que parecesse q deso-

bedecia aos madados dei rey seu senor que se ele pre-

zaua de goardar ao pé da letra. E começado dauer des-

gostos antre ho gouernador & Duarte de lemos, chegou
húa nao da conserua de Gõçalo de siqueyra, em q veo

hiia via de cartas pêra o gouernador, & vinha nela hua
pêra Duarte de lemos , ê que lhe el rey mandaua q en-

tregasse ao gouernador a armada que trazia, & se fosse

pêra Portugal, & outra carta ao gouernador q lhe desse

êbarcaçào pêra se ir pêra Portugal. E coesle recado fi-

cou ele têperado
,
porq dates não auia quê ho sofresse,

nem ho gouernador podia coele. E nào se lêbrando ele

do passjido náo deixaua de ho tratar táo hõrradamête
como dantes. E cuydãdo q t<jdauia quisesse ir coele a

Goa como tinha assentado, disselhe (jue não descobris-

se a ninguê que el rey ho mádaua ir pêra Portugal, &
que ele também ho faria assi, porque a gête que trazia

lhe na desobedecesse , & fosse coele a Goa em hii cor-

po como andaua
,
pêra que fosse mais hôrradamente : o

que lhe ele teue muyto em mercê, & ho ouue por gran-
de honra. E vendose ho gouernador desembaraçado da
sujeição de Duarte de lemos apressou mais ho cÔcerlo

da armada pêra ir a Goa, & eniretàto tornou a falar

com Alecào sobre ho negocio que dates Irazião pêra ver
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se potlia auer os catiiios a sen troco, & pêra isfo rogou

a hu cliatim gêlio morador em Cananor, que lhe fosse

com reposta As cartas dei rey de Cambaya, em que lhe

respondia que folgaria com sua amizade ,& pedldolhe

os caliuos a troco Daiecão. E encomendou niuyto ao

chatí que soubesse os nomes dos catiuos, & quantos

erao: Sc Aiecão escroueo (ainbem sobrisso a el rey de
Cambaya. E coestes recados se parlio ho chatim , & o

que fez se dirá a dianle.

C A P I T O L O XXXVIII.

De como hu príncipe de Cochí que andaua leuãtado sa-

bédo que era morto ho rey velho que estaua no pafjo-

de^ pedia ho reyno a el rey de Cochi que então teyna-

va , f^- de como querendolho el rey de Cochim entreyar

lhe foy contrariado pelos nossos.

X assando isto ê Cananor, morreo ê Cochí aqle bo5 ve-

lho & leal amigo dos Portugueses q fora rey ê têpo de
Duarte pacheco q estaua metido no pagode. E segiido

seu costume como ja disse ho rey q reynaua era obri-

gado por ley a meterse nele & deixar ho reyno ao ^
auia de ser rey a pos ele, que era aquele principe: que
quando el rey deCalicut foy sobre Cochi (por lhe el rey

não querer entregar os nossos q lhe deixara ho conde
almirante) nào quis ajudar el rey de Cochí a defender
ho reyno, & lanqouse cÕ el rey de Calicut q lhe prome-
teo de ho fazer logo rey, & dali por diante sempre an-

dou CÕ el rey de Calicut chamãdose principe de Cochí.
Este sabêdo como ho rey q estaua no pagode era fa-

lecido mandou dizer ao q reynaua
, q segudo seu cos-

tume se fosse meter no pagode, & lhe deixasse ho rey-

no : & em lhe màdado este recado ft>yse meter cõ algua
gente de gu«rra que tinha jíita na ilha de Vaypi, & fez-

se forte em hií pagode q hi esta, dõde tornou a madar
a el rey de Cochi ho mesmo recado por alguas vezes de
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q el rey estaua muylo agastado, & mandou ho dizer ao

feylor, & alcayde niòr, & assi aos outros oínciaes, q de-

rão cõ(a de tudo a Bastião de miranda , & a Nuno vaz

de castelo brãco, q praticando sobre o q fariao naquele

negocio, determinarão de per todos os medos que })o-

dessê toruar que ho principe nã fosse rey de Cochí nê

entrasse nele, &. sobrisso ho niatarê por quanto lhe não
pertêcia ho reyno, & tinha fKírdido ho dereyto dele {)0íq

fora Iredoro a elrey , cujo sucessor era ê ajudar côtrele

a elrey de Calicut quãdo destroyo & queymou Cochi,
matando primeyro a Ires herdeiros do reyno: & a fora

isso se ele fosse rey pola amizade que tinha cÕ el rey

de Calicut ho auia dajudar, & fauorecer côtra os nes-

ses, & assi ho disserão a el rey de Cochi, q folgou n)uy-

to coisso, & ho mãdarão tambê dizer da própria inancy-

ra ao pricipe, q não deu nada por suas ameaças, mas
tinha ji^ita sua gete, & trabalhaua quanto podia por en-

trar em CochL O que sabido pelos nossos, determinara
de goardar os rios por ode ele podia ir. E forão a esta

goarda IN uno vaz de castelo branco, & Bastião de mi-

randa ensenhns bateys armados dartelharia, & bê forni-

dos de gête darmas , & corrião aqueles rios de norte &
de dia. E vedo el rey de Cochí como ho principe insis-

tia tanto ê auer ho reyno, & sabia q por seus costumes
ho deuia dauer se hua vez entraua nas suas casas, porq

logo ele & os seus regedores, & vedores da fazêda lhe

auiào dobedecer por rey , raandoulhe cometer pelo Cay-
mal de Palurte seu vedor da fazêda, q ele lhe daria rê-

da CÕ que se manteuesse hôradarnête ode quisesse tira-

do Cochí, & q desistisse de pedir ho reyno: & ho prí-

cipe não quis, ates lhe mãdou dizer q lhe despejasse as

suas casas, & lhe deixasse ho reyno q era seu de de-

rí^yto segíido seu custurne. E coesta reposta ficou el rey

muyto triste, & logo despejou as casas Òc se mudou pê-

ra outras. O q sabido pelos nossos se fora lo^o a ele

JVuno vaz ^ Bastião de miranda, & Diogo pereyra q era

escriuão da fevtoria
, q se chamaua ho malabar dalcu-

TOMO III. Q



122 I>A HISTORIA DA ÍNDIA

nlia, que sabia muyto bS a lingoa : & quando chegarão

a el rey de Cochi acliariío q eslaua coele el rey da pi-

mèla cõ inuylos frecheiros & adargados. E el rey quàdo
os vio mostrou coeles niiiyto prazer & lhe (vz niuy ale-

gre recebinieuLo, & lhes deu etnia do q ho príncipe res-

pondera a seu recado, & como ho estaua colando ao rey

da pimenta: enlao lhe disse Diogo pereyra q por essa

causa vinhíio ali. E lhe diziáo da parle dei rey de Por-

tugal , & do seu gouernador da índia ^ ele se tornasse

pêra suas casas, & as náo deixasse, nè fizesse cola q
em Cochl auia dauer outro rey se nào ele, &. os q de-

cèdessem ílele por dereyto: porq pêra isso era ele rey

por el rey de Porlugal, & corDado p<)r ele. E q ho tira-

DO q queria vsurpar ho rey no, na tinha dereyto nele po-

las rezões q lhe ja derão , & por isso jurauào por seus

juramêtos verdadeiros q ho auião de malar onde quer

q ptídessein. Ao q el rey respôdeo q ho tomassen) viuo

se podessem , & ho náo matassem : & ho mais lhes a-

gardeceo muylo, & lhes odVeceo gele se a quisess» in

pêra os ajudar. E vedo el rey da pimêta esta amizade
dos nossos com el rey de Cochi , còHrmou de lodo a ^[

linha coele, & lhe deu obediecia de seu vassalo c5 ju-

ramento de ho ser sempre, Sc isto f)or amor dos noásos :

& de tudo se fez hua escriptura que assinou. Isto feyto

tornaranse Basliao de miranda & Nuno vaz a goardar

os rios: e ao outro dia pola manhaà ficou Nuno vaz õde
se chama ho peso & Basliá de mirada foy da outra ba-

da do rio de Cráganur. E estando ali Nuno vaz vio vir

conlrele hu (òne grade cõ hà sombreyro aleuàtado: &
cuydãdo que fusse ho pricipe, foy logo cõtra Ihj (ône, &
por força fiz q se deleuesse, & soube que hia nele hii

senor de Paliportu: que visto por hu Christào da terra

que hia cõ Nuno vaz pêra conhecer ho príncipe, lhe dis-

se que era aquele senhor, & ouuera ho Nuno vaz de ,

niatar, se nào f(jra por hú dos seus remeiros, que aííir-

niou na ser aquele ho j)rincipe, se nà híi sen^r de Pali-

porto, E Nuno vaz ho deixou ir, sabèdo primeyro dele*
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como ho pricipe ficaua no pagode de Vaypí cõ tudo pres-

tes pêra se ir nteler ê Ccchí , & ficaua coele ho JVlan-

gate caymal, & tambê ho Nambiâ de Parau que se fi-

caua embarcado pêra ir visitar el rey de Cochim
,

|X)r

ser grande seu amig:o: o que cuydou Nuno vaz que se-

ria manha do principe pêra cõ ho nàbiâ meler gête em
Cochi pêra ho ajudar, & por isso indo na volta de Vay-
pi ode toj)OU cõ ho Nãbiâ q trazia consigo três tones de
guerra carregados de gête , não ho quis deixar passar

cõ aquele aparato, dizêdolhe que a cousa não eslaua pê-

ra deixarê entrar gele estranjeira em Cochí, que se ele

quisesse ir acõpanhado de ate triía nayres q ho poderia

fazer, &c ho Nàbiâ náo qria, & quisera forçadamete pas-

sar auãte, ao q lhe Nuno vaz resistio. E nisto ouue tan-

ta detêça q foy recado do Nãbiâ a eirey de Cochi, q
mãdou dizer a Nuno vaz per Candagorâ

, q Nãbiâ era

seu amigo, c^ lhe pedia q ho deixasse passar, do q se

Nuno vaz agastou muyto vedo ho pouco recado que el

rey tinha em Cochi a tal tepo que assi deixauaêírar ne-

le gète : & disse a Cãdagorà q se el rey queria cõsen-

tir q entrasse ê Cochí pêra ho despoer do reyno, q ele

nê os outros nossos ho não auiào de cÕsentir: & se el

rey queria desistir do reyno q eles ho sosteriâo ate ho
mandarê dizer ao g^ouernador que hiria tomar posse de-

le. E côtudo Cãdagorà insistia que deixasse ir ho Nàbiâ
com toda sua gête: o que Nuno vaz consentio, cõ lalo

que Cãdagorà ficasse em arreies ate ho Nàbiâ ir a ei-

rey & tornar. E sabêdo ho princi()e a goarda q eslaua

no caminho por õde ele auia dir pêra Cochi não quis ir

acõselhado dos seus, & tornouse a recolher no pagode,
ode os nossos ná forão por nào terê gête cÕ que podes-

fiê pelejar coele ê terra : & por isso acordarão q eles &
eIrey de Cochi escreuessê ao gouernador o q passaua

,

pedidolhé que acodisse logo, & assi ho fizerão.

o. 2
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C A P I T O L O XXXIX.

Oe como ho fjoucnuidor chf.()oxi a Cnchitn^ c^- ho príncipe

(d€ua)\t(ido Juijio de f^aijpi com seu medo: ^ de como
iicnhu dos capitães q ouião dir pêra Portiu/al qiiiserão

ir com ho f/oucniculor a Goa, <^- do (pie dizião contrele.

Oabiilo is(o [)elo gouernador, embarcdise logo na nao
de lurge da siliieira, &- partiose peiM Cociíim leuando
Consigo a Gonc^alo da sique^^ra, & assi lod<JS os outros

capilàes q auiào de ir aquflt; armo pêra Portugal, saluo

a I)uar(e <]e lenjcs que licuu com a outra annada da

Ilidia cou) todo seu poder &c mando, pêra q teuesse tu-

do prestes, & fosseu) a Goa em ele tornando de C'oclii.

K chegado ho gouernador a Cociíim, ho ajcayde niòr Sc

os outros lhe derao cota tia afronta em que estauaelrey
de CocIjÍ por amor do príncipe aleuantado que lhe pe-

dia ho re} no. K o que Nuno vaz 80 Bastião de miiàda
linhào feyto na goarda de Cochini pêra ho pricipe se

nào meter de posse do reyno , & como estaua no pago-

de de V^iypí. El rey de Cochim como soube que ho go-

uernador era chegado ho foy logo ver, & lhe cotou ho

trabalho em que estaua, pedindolhe estreilatiiète que
ho liurasse dele. E antes (jue \\\q ho gouernador respon-

desse, quisera q lhe fizera el rey de Cochi duas cousas

que importauào muvlo ao seruico dei rey seu seiihor,

&. ao proueito de sua fazèda, & a quietação de (.'ocíiim :

a híia foy que visto quàtos males os mouros de Cochim
cometiAo conlra os nossos consentisse que el rey seu se-

nhor teuesse jurdiçfio sobreles, & com aquilo ele n»esmo
ficaria mais senhor deles: a outra foy que mandasse aos

mercadores de Cochim que dessem na feytoria a pimen-
ta por cobre, & que Íjo deuia de fazer, pois por causa

da nossa feytoria ele linha dobrada renda que dantes.

E dambas se el rey escusou mostrado como ho náo po-

dia fazer. E por lio gouernador estar de partida nâo a-
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perlou ninyto sobiisso : porem promeleo a el rey tle ho

limar da fadiga em q estaua, afiirmandolhe quenáoauia
de consentir que oulre fosse rey de Cochí se não ele, &
que ele ho ajudaria, porque assi lho mandaua el rey seu

senhor, & náo foy necessário fazer ho gouernador nada
contra ho príncipe, porq como ele soube que ho gouer-

nador era em Cochim se retirou logo pêra dentro das

terras dei rey de Calicut, ode os nossos não podião ir.

E sabendo ho gouernador dei rey de Cochim, & dei rey

da pimenta como auia carga pêra as nãos daquele anuo,

& pêra as q íicarào do outro, & pêra hua que trouuera

Duarte de lemos: tornou a propor em conselho cõ os íi-

dalgos & capitães as causas q auia pêra tomar Goa,
pêra ver o q lhe diziào. E eles disserão o q linhào dito,

& asbi ho assinarão: & ho mesmo tornarão a dizer em
outro ccnselho, que sobrisso oDue. E despois que assi-

narão seus ditos, disse ho gouernador que a ele tàbem
parecia muylo bem ver se podia tomar Goa, ou ao me-
nos queymarlhe a frota quando a não podesse tomar: &
despois de assinar seu parecer disselhes, Em cousa tão

certa como he crer que cada hu de vossas mercês tem
tàto niydado do seruiço dei rey meu senor como das

suas cousas próprias, & que assi ho farão, parecia es-

cusado lebrarlhes que ho facão, especialmente vendose
lâo claramente que lhes lenibra, como parece nos con-
selhos que me. derão tantas vezes que tome Goa, tirado

sempre ao fito que tomada seria grande seruiço dei rey
meu senhor, porque não se tomando perdersehia o que
tê ganhado na índia. Mas quando vejo q este conselho
não vem acompanhado dofrecimenlo de suas pessoas, &
gente de suas capitanias pêra este feyto, pareceme muy-
to necessário lembramos senhores que a gente que eu
tenho não he cousa nenhua pêra hu feylo tão façanhoso
como este: & porque vos não pareça que falo de graça,
eu não tenho mais que mil & duzenli.s homêá, duzentos
&6 cincoêta das nãos de Diogo mendez, setenta da nao
de lorge Nunez de liào, trinta & seys donauiode Fran-
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cisco mnrecos, quarenta da nao de Duarte de lemos, &
cem malabares os outros sam da orde nanica da Índia. E
estes conio digo he cousa inuyto pouca pêra cometer
hua cidade, de que agora sahi desbaratado que ha des-

tar apercebida pêra se defender da vingança que sabe

que auemos de querer tomar, porque este credito temos

na índia. E se eu for pêra isso, & por falta de gente

nao poder com sua resistência, perderscha de todo o

que el rey meu senhor tem ganhado na índia , com vir

a lume a grande armada que hi fazê os turcos, cujas

fustas ja nao deixauào nauegar as nãos de nossos ami-

gos, & por isso eu fuy a Goa &. deixei a ida do estrei-

to. E a fora esta armada dos turcos que he tão boa gen-

te de peleja como eu soy , farão logo corpo coela lio po-

der dei rey de Cambaya, ho dei rey de Calicul & ho do

grão soldão, a que nenlm nosso poderá resistir, os quaes
todos estão liados & confederados pêra nos deitarem fo-

ra da índia, & com eu ir a Goa, de maneyra que cò a-

juda de nosso senhor a tome desfarseha esta liga, por-

que ho çabayo ficara destroçado, & ho poder do soldão,

nè ho dei rey de Cambaya, ne ho dei rey deCalicut na
terão onde se ajuntar, nem onde facão corpo, porque
não tinhão na índia outro lugar mais próprio pêra isso

q Goa. E pois senhores vedes ho pro & cÕtra do serui-

ço dei rey meu senhor, da sua parte vos requeyro, &
da minha peço muyto que me ajudeis neste feytocõ vos-

sas pessoas, & com vossa gente : porque a fora fazerdes

o que soys obrigados ao seruiço de S. A. ganhais muy-
ta honra

, que sem duuida será toda vossa porque com
vossa ajuda despois da de nosso senhor se fará este fey-

to tão honrado que mais não pode ser. A esta pratica

do goucrnador rcspôdeo logo Gôçalo de siqueyra : di-

zendo que ele dera sempre de si muyto boa conta nos

carregos que lhe forão encomendados, & q ele não fora

á In(lia pêra pelejar, por isso que não auia dir a Goa.
E também que as cousas da guerra erão incertas, &
muytas vezes sahia ho fim delas bè desuiado do que se
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cuydaua, & se gastaua mais tempo em se fazer hum
feyto do que parecia antes que se começasse, & assi

poderia ser naquele, & q se gastaria ho lêpo da parti-

da pêra Portugal, & q inuernarião na índia ou em Mo-
çàbique no q el rey [)er{ieria muyto, por isso que nao
podia ir a Goa. K ho mesmo disserào os outros capitães,

nào lhes lembrando o que tinhão promelido ao gouerna-
dor que irião coele se fosse a Goa

,
parecendojhes que

não fusse : o que lhes ele trouue a memoria, & disselhes

q ho ftylo de Goa jn"azendo a nosso senhor se podia a-

cabar ate a entrada de Dezembro, & que ate a tim dele

era ho verdadeiro partir pêra Portugal, &, que entre tan-

to que eles fossem a Goa ficaria recado ao feytor de
Cochim

,
que com ho alcayde mor lhes carregasse as

nãos, o que se faria facilmente porque auia carrega em
abastança. E desta maneyra em chegando a Cochmi da
vinda de Goa se partiria logo. Porem como os capilães

nvào desejauão nada a honra do gouernador, & lhes pa-

recia que naquele feyto lha ajudariào a ganhar nuca
quiserâo ir coele por mais que nisso insistio com grades

requerimêtos. E vedo que lhe nâo aproueitaua nada

,

deternjiníju de se tornar aCananor, & encomedou a car-

rega aGôçalo de siqueyra, que deixou em seu lugar pê-

ra que a fizesse cõ António real alcayde moor & feytor

de Cochim , & manduulhes q se carregassem primeyro
as nãos que ficarão na índia do anno passado. E istoor-

denado mandou chamar todos os capitães que auião dir

pêra Portugal, & perãte Gonçalo de siqueyra & outros

fidalgcs lhes disse, Senhores eu vos requeri da parte dei

rey njeu senhor, & pedi muyto por mercê da minha que
fosseys comigo a Goa por importar tanto a seruiç<> de

S. A. como me (endes dito: digouos q me vou embar-
car pêra ir a Goa com ajuda de nosso senhor, quem me
quiser seguir sigame. E logo se foy embarcar na galé

de Basliào de mirada, q ainda não eslaua bê acabada
de concertar, & assi como se embarcou sayo pola barra

fora, nào indo coele mais q lorge da silueiía na nao bo^
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tafogo, que lhe ho goiicrnnilor deu pêra ir aquele nnno
j)era Forlngai, & este quis ir com ho gouernadoí a Goa,
jx)rque vio que auia tempo pêra ir & vir. K chegado a

Cananor achou Duarte de lemos muyto fora de ir coele

a Goa, como lhe prometera, porque entre tanto que foy

a Cochim não faleceo quem andasse a Duarte de h;mos
com a cabeça ao derredor, & lhe dissesse qiie pcra que
queria ir a Goa ganhar honra pêra ho gouernador, (jue

se ele fora capitão moor como era dantes que fora bem
ir: mas capitão raso (jue ho na deuia de fazer, porque
ho gouernador nao ho auia de deixar ir da mancyra ^
lhe tinha prometido, nem auia de fazer cousa algua por

seu còselho, antes ho auia dabater. E neste conselho

foy culpado leronimo teixcira, & nào abastou inudarese

Duarte de lemos & outros capitães q estauào e Cana-
nor, mas fazia, todos jútos consellio, contra o que ho go-

uernador tinha determinado sobre a ida de Goa, dizen-

do que era impossiuel tomarse por sua fortaleza, & por

estar nela grande multidão de gente, & que não seruia

de nada tomarse pêra o que compria ao seruiço dei rey

:

& posto q a ho gouernador tomasse, que a tornaria a

jierder como íizera da outra vez, & que eles não que-
rião (içar cercados, & perder a viajem pêra Portugal, &
zõbauâo muyto daqla ida, & diziào muyto mal dele: &
cscarnecião de Diogo mendez de Vasconcelos

,
porque

deixaua de ir a Malaca fazer seu proueito, & se hia a

perder com ho gouernador, &, se fiaua em suas palauras.

E tào danada andaua a cousa pêra estornarem q ho go-

uernador não fosse a Goa, que foy dito ao secretario è

segredo per leronimo teixeira q dissese ao gouernador

q diogo mèdez lhe queria fugir pêra Malaca cõ os seus

capitães. E isto era mêtira, & por tal lho teue ho go-

uernador quando ho soube, & dissimulou cõ ho secre-

tario. E vedo estes q nà podião estoruar a ida do go-

uernador , anifitinarão bê quinhentos homr3s dos que a-

uiâo de ir coele todos sãos, & os melliores da índia, que
quãdo ho gouernador se ouue dembarcar ficarão alapar-
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dados, & se forão por esses palmares fingindo quefugião
porque ho gouernador os queria ler na índia por força.

CAPITOLO XL.

De como ho princepe leuãtado quisera tomar a Cocht

despois da partida do f/ouernador : ^ como foy desba-

ratado per Nuno vaz de castelo brãco
, ^ per Louren-

ço moreno.

artido ho gouernador de Cochí, soube o ho prícipe

aleuãtado, & a determinação q leuaua de ir a Goa. E
vedo ho têpo desposto pêra auer efeyto fazerse rey de

Cochi tornouse a Vaypi cõ a genle que tinha dantes,

& com outra que lhe deu el rey de Calicut. E sabido

isto por el rey de Cochim socorreose logo a Gonçalo de

siqueyra, pedindolhe ajuda: & ele mandou logo goar-

dar os rios a Nuno vaz de castelo branco, que ficou em
Cochi pêra mandar acabar de concertar a sua nao , &
assi a Lourenço moreno, & a outro, &. todos três forão

em bateys armados. E antes que fossem foy discuberto

a Gonçalo de siqueyra como ho princepe tinha dous to-

nes em hua enseada cuberta daruoredo, pêra se embar-
car secretamête com híi seu regedor, pêra ao outro dia

ante manhaã se ir meter ê Cochi. O que sabido por Nu-
no vaz, Lourenço moreno, & polo outro se deitarão se-

cretamête híi de híia parte da enseada onde estaua ho

principe, & outro da outra, que se não vião os bateys

por estarem debaixo do aruoredo , 8í ho outro estaua

mais afastado, & tinha antre si seus sinais, & ali este-

uerào toda a noyte. E querêdo amanhecer chegou ho

principe com sua gente, & ele se embarrou com ho seu

regedor cada hum em seu tone com algus nayres pêra

ir mais dissimuladamête , & partirão ficandolhe a outra

gente a borda dagc^a : E os nossos em ho pricipe empa^
relhãdo coele fizerão seus sinais , & remeterão aos (ó-

nes. E como ho principe cuydaua que hia muyto secre-

TOMO III. R
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lo, em os vSdo deiiáe por perdido por rpião ponc.i gele

leuaua , &- por isso mandou reinar pêra terra cò tenção

de ÍUiiir, Sc tomou terra em híia grande vasa, por lhe

terõ tomado ho canal , & ali se lanqou na vasa onde os

nossos não poderão chegar por os seus bateys demanda-
rem mais agoa que os tones: mas a pressa dos inimi-

gos foy tamanha fpie lhes licarão os tones que os nossos

tomarão, <S: achara neles as insinias do príncipe, que
erào ho seu soinbreyro de pè, suas trombetas de mar-
fim , «Sc seus atabales : & assi hus panos que se chamão
purauas que sam dalgodão inuylo fino cõ lauores duuro.

E posto que a gente do príncipe apareceo ê terra os

nossos não quiseráo sayr a eles, porque não podíão por

amor da vasa, & tornaranse pêra a fortaleza, onde fuy

el rey de Cochi a saber aquelas nouas, que forão parele

de muylo contentamento por saber q ficaua seguro no
reyno, pois o que ho pretedia perdera as insinias que
forão dadas a el rey de Cochim pêra sinal de sua vito-

ria. E porque ho príncipe vio quão mal lhe socedera na-

quela emjjiesa , & por ficarem suas insinias a seu im-

migo (que antreles he grande agoyro) perdeo a espe-

rança de ser rey, & nã intentou mais de tornar a Co-
chim. E vendo Nuno vaz de castelo branco

(J
a sua nao

lardaua em se acabar de concertar, & que se chegaua
a partida do gouernador pêra Goa, quis antes ir coele

que esperar pola nao : & partiose pêra Cananor com re-

cado dei rey de Cochim , & de Gonçalo de siqueyra so-

bre o que acontecera ao príncipe leuãtado: com que ho
gouernador folgou muyto quãdo ho soube. E a este tem-
po estaua ele pêra se partir pêra Goa, porq tinha auiso

deTímoja que hoHídalcão estaua bem metido pelo ser-

tão da terra firme, porque tinha guerra com el rey de
Narsinga sobre Rachol

,
peio qual auia de ler leuado

muyta parte da gète q estaua ê Goa. E sabêdo q toda-

uia Duarte de lemos não auia de ir coele a Goa não
quis deixar de lhe comprir o que lhe tinha prometido,
que era fazelo capitão mor das nãos que ficarão do ou-
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tro ano pêra hirem pêra Portugal, que erão sete, & deu-
Ihe húa nao pêra seu hirrnão: & deuJhe licença que fos-

se carregar a Cochim seu ordenado, porque de ho co-

nhecer por assomado não queria q fosse por nã auer là

reuoilas antreie & Gonçalo de sique5Ta. E ele lhe deu
sua fé de não enlêder em Cochi em mais, que em car-

regar seu ordenado : & com todas estas boas obras , ele

& os outros amotinarão os quinhentos homens q disse.

CAPITOLO XLI.

De como ho ffouernador partia pêra a cidade de Goa, ^'

do conselho que ouue sobre a cometer.

JL restes ho efouernador pêra sua partida, embarcouse
com mil & duzetos homès de peleja, os mil & ceto Por-
tugueses, & os cento malabares q hião debaixo da ca-

pitania dim nayre que fora goazil dei rey de Cananor,
muyto boõ hornê & esforçado, & grade seruidor dei rey

de Portugal. E esta gête se embarcou em perlo de trin-

ta velas antre nãos grossas , nauios redondos , carauelas

& gales, cujos capitães a fora ho gouernador forão es-

tes: dõ leronimo de lima, dom loão de lima, Simão dà-

drade , Fernão perez dandrade, Francisco pereyra Cou-

tinho, Manuel de lacerda, Ayres da silua , Garcia de
Sousa, Duarte de melo, Francisco pantoja, Pêro dafon-
seca de crasto, Bastião de miranda, António de saa,

Diogo mêdez de Vasconcelos, Gaspar de payua, Balte-

sar da silua, Pêro quaresma, lor^e nunez de lião, Aní-
bal cerniche , lorge da silueira, Manuel dacunha, Ruy
galuão , lorge botelho, Diogo fernãdcz de beja, Gaspar
cão, Simão martiz h, António de matos. E partindo ho

gouernador era Nouembro foy ter a Honor & hi soube

de Timoja que Goa estaua muyto forte, porq tinha hfia

tranqueira daltura de dez palmos, & de duas faces en-

tulhada darea
,
que começaua onde agora san> as casas

Dantonio correa que se chamaua naquele tepo ho estei-

R 2
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ro de Timoj.i, & acabaua abaixi) do cays da cidade cm
hu oarilo do muro que se ali laz, onde eslà iiuui baluar-

te anies da porta oue se agora chama de saneia Caie-

rina, & auia nela n)uytas eslacias darlelharia grossa &
niiuda, ê cuja goarda estauão muylos turcos, & mou-
ros brancos do mar roxo que lio Hidaicao trazia a seu

soldo: & daquela tranqueyra pêra dentro estauào as

nãos & fustas dos immigos, que por todos qualos esta-

uào na cidade seriáo ate noue mil hon)ês , & ali cõcer-

tou ho gouernador com Timoja que íbsse coele a Goa
pêra lio ajudar a tomala, & q fosse por terra cõ a mais

gente que podesse. E saindo ho gouernador do rio Do-
nor foy a tormèta tamanha que se lhe çoçobrarào dous

bateys , em que se afogarão algus homès, & perderanse

muylas armas, &. daqui foy ter á barra de Goa, onde
quisera auer conselho sobre ho modo q teria em con)e-

ler a cidade: & foylhc dito por todos os do conselho q
jse não deleuessem , & que entrassem logo pêra dentro,

& assi como vissem assi fariáo : porque poderia ser q
estaria a cidade doutra maneyra do que dizia Timoja.

E entrado dentro despejouselhe logo Pâgí , & os nos-

sos que sayrào em terra tomarão ainda algíís dos immi-
gos & leuaranos ao gouernador : & estes lhe disserào q
ho Hidaicao eslaua na terra llrme sobre a cidade de Ra-
chol, que lhe el rey de Narsinga linha tomada, & na
disposição de Goa, concertarão coo) o que Timoja ti-

nha dito. E com tudo ho gouernador mandou a dò loão

de lima que fosse no seu batel ver a cidade, & forão

coele dom Chrislouao de lima seu hirmão , & hu capi-

tão da ordenança, & hii António de moura. E começa-
do dom loão demparelhar com a trãqueyra, começarão
de chouer sobrele as bõbardadas, & por se coser cô ter-

ra ho mais que pode não recebeo delas nenhú dano: &
fazendo remar muylo rijo foy perlõgãdo j)ola tranqueyra
ate chegar à fortaleza defronte dhu baluarte que esta-

ua acima da porta da ribeyra q tinha as bôbardeiras ta-

padas, & destapandose com a vista do batel lhe tirarão
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05 imigos cõ a artelharia , & chegou dom loâo tao peito

que os ouuia falar, &. assi os que eslauão em terra &
jjelos muros, q ercã mu}tos & lodos gente limpa segun-

do mostrauao seus atabios. E visto por dõ loão muyto
bem ao que hia, tornouse com muyto perigo, & da vol-

ta achou dom leronimo seu hirniào, & outros capitães

que hiâo em bateys pêra ho recolher receando que ho

metesse no fundo a multidão dos pelouros. E indo assi

todos ouuera híi pelouro dhi^ia bonibarda grossa de leuar

a dom leronimo. E escapado deste perigo & doutros

chegarão ode ho gouernador estaua surto acima de Ha-

bandar defronte de Banganim, & ali se passou â nao de

IVlanuel da cunha, porq soube q dela melhor que da sua

veria de rosto a tráqueyra da cidade que estaua dali

muy perlo, & assi a gente pelos muros &, pelos oytei-

ros. E lambem estauão coele os capitães da frota pêra

verê ho mesmo cõ quãto a artelharia da tranqueyra va-

rejaua amiúde. E sabêdo ho gouernador de dõ loão de

lima o q vira, ouue conselho cõ todos os capitães & fi-

dalgos da frota: em q despois de muylos debates, foy

assentado que por quàto se não podia dar cõbate â ci-

dade se não do mar, donde era impossiuel fazerse cou-

sa que prestasse : era necessário tomarse a tranqueyra

,

6 fazela despejar dos immigos, porque ganhada a ri-

beyra & a artelharia poderiào mais á sua vontade esco-

lher lugar pêra ho cõbate antes que os immigos fossem

socorridos : & q ao dia seguinte em amanhecendo des-

embarcaria ho gouernador com todos os capitães: de q
Diogo mendez de Vasconcelos, dõ leronimo de lima

,

dom loão de lima, Diogo fernandez de beja , Manuel
de lacerda , Simão dandrade, Fernão perez dandrade,

António raposo, Gaspar de payua , Nuno vaz de caste-

lo branco, Manuel da cunha, Ayres da silua & Gaspar
cão cõ ate quinhentos homês repartidos ê três escoa-

drões comelerião junlamête a tranqueyra no meyo &
nos cabos, & hirião assi repartidos, porq lambe se re-

partissem os que a goardauão ê Ires lugares, & teuessê
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menos forçA : &: nas costas destes escoadroes hiriito al-

gas ineslres doa nauios com marinheiros, & bonjbardei-

ros que leuariào rocas de foí;;o, pêra que em os capiláes

entrado a Irnnqueyra posessem fogo â frota dos ímii^os

que eslaua varada: & desta íiCte hiria por capitão An-
tão vaz ho mestre da nao de Diogo mendez por ser mais
antigo que todos os outros. E entre tanto que estes ca-

pitães desembarcassem , ho gouernador cõ os outros cõ

todo ho resto da gete soberia por aqlas ladeiras onde
agora estáo nossa senora do rosayro & sancto António,
&. se hiria dereyto â cidade pêra a porta dos bachares,

porque saindo por ali gente pêra acodir â tranqueyra

Jhe atalhasse, & se não acodisse, se nào pola porta de
sàta Caterina somente, pêra lhe dar nas costas, por-

que cometidos os immigos por diàte & por detrás fos-

sem mais asinha desbaratados: & quando nào fosse ne-

cessário pêra nenhiia cousa destas buscaria por onde en-

trasse na cidade daquela parte ate ho Mádouim. E por-

que os immigos não acodissem todos aa tranqueyra, &
se rej)artissem & teuessem menos força, ordenouse que
as galés, & ho nauio de Bastião de mirada com outros

que demãdauão pouco fúdo fossem surgir do cays ate

lio Màdouim, & tirassem de noyte com aartelheria,

porque cuydassem os mouros que naquele lugar auião

os nossos de desembarcar, & acodissem ali & não fos-

sem tantos na tranqueyra.

C A P I T O L O XLir.

De como ho gouernador tomou a cidade de Goa em dia de
sctã Caterina com grande destroyção dos immigos.

.L omado este assento, pedirão todos os do cõselho ao
gouernador muyto estreylamente que ficasse nas nãos,
porq sendo cousa que nosso senor não quisesse que lhe

acontecesse algii perigo que ficauão todos perdidos, &
se perderia o q el rey de Portugal tinha na índia. E ele
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respõdeo que por nenhu modo auia de deixar de ir coe-

ies
,
porque quando lhe acõtecesse o que eles receauão,

cada hu deles era pessoa pêra ter ho cargo que ele ti-

nha : & que lhe náo repricassem mais nisso porque auia
dir coeles, & assi ho fizerào. E tornandose a seus na-
nios os que auião de surgir do cays ate ho Màdouim ho
fizerào com muyto grande perigo & trabalho, porque não
tiiihão conto os pelouros q lhe lirarao da tráqueyra. E
surtos os nossos diâle da cidade no lugar que digo, dali

a pouco ouuirão rumor de gente sobre ho muro daquela
parle & crecia de cada vez mais, pelo que pareceo que
os imigos cuydauão q daquela banda auia de ser ho cÕ-

bate, & por isso acodiào ali. E fazêdose os nossos pres-

tes pêra o que auião de fazer, quãdo foy antemanhaã
vinte cíco de Nouèbro de mil & quinhêtos & dez em
dia da bê auêturada sancta Caterina de monte sinay,
embarcouse ho gouernador cõ todos os capitães em seus
bateys, & em rõpendo a alua saltou em terra cõ a bã-
deira real, cõ grade estrõdo de trôbetas & gritas: &, to-

mado por aqlas ladeiras por ode auia de ir, começou de
sobir por elas acompanhado destes capitães, Francisco
pereyra coutinho. Pêro dafonseca decrasto, António
de saa , Ballesar da silua, Pêro quaresma, lorge nunez
de lião, lorge da silueira, Anibal cerniche, Ruy galuão,
lorge botelho , António de matos, Bastião de miranda,
& Simão martiz, q todos leuauão a melhor gête q ti-

nhão. E os bombardeyros somente & algfia gente do mar
ficauão oulhando polos nauios: & ho mesmo lizerão os

outros capitães que auião de cometer a tranqueyia, que
juntamente desembarcarão e ho gouernador desenibar-
càdo , & a cometerão com grade rmpeto do íeronimo de
lima , Manuel de lacerda , Diogo fernandez de beja : &
dõ loão de lima no cabo que acabana no canto do muro
da cidade, Diogo mendez de vasconceks , Gaspar de
payua , Nuno vaz de castelo branco, & Gaspar cão no
roeyo : & no cabo q acabaua no esteiro de Timoja, Si-

mão dãdrade , Ayres da silua, Fernão perez dandrade ,.
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IVlanuel da cunha ísl António raposo. E ^ os nossos de-

senibarcindo comeí^a a artelliaria dos íinigos a dosparar

da tranTjyra, & cobrirse tudo de fumo, & soar niuyto

grande lornoada das bombardadas
,
que os nossos pare-

cia
, q náo tinhào em cola, assi rõpiâo por anire os pe-

louros, que sendo lao bastos nao matarão nenhus deles

(o que foy milagre de nosso senor). E ròpendo os nos-

sos por átre tamanhos perigos, chegarão á tranqueyra,

a que os ímigos acodirào pela poria de saneia Calerina,

Sc cõ os primeyros acodio ho capitão da cidade, & pa-

rou ali, mandando â gente que acodisse a todas as par-

tes, porque em todas a peleja era muy crua: & como os

imigos erão sem conto pêra os nossos , resisliàlhe forte-

mente a entrarê a tranqueyra, principalmele ontie esta-

ua ho capitão, que aqui era a mor força da peleja. E
tambê aqui os ímigos recebião mayor dano de mortos &
feridos com seetadas, espingardadas & lançadas. E pas-

sada bê mea ora que pelejauão, começarão os do escoa-

drão de dom Jerónimo de sobir a tranquf^yra liTis per tro-

ois que tinhão arrimados, outros por piques, & entra-

rão por força por mais que se os imigos defendião: &
ho mesmo começarão logo de fazer os outros escoadrões,

mas cõ tudo os immigos teuerão esforço & tornarão de
nouo a pelejar, tão bem que se deteuerão hfi pedaço
sem se retirar. E neste espaço ê que muytos forão mor-
tos acabarão os nossos de romper a tranqueyra, & en-

trarão todos, & mesluraranse com os immigos cada hu
por onde podia, que de muyto feridos (& mortos os

que digo) se começarão de retirar pêra a porta de san-

eia Caterina, que os de doiro da cidade tinhão mea a-

berla porá os recolherem, & acertouse que denuolta
com algQs que se primeyro quiserão recolher, forão Dio-

go fernandez de beja , Dinis fernandez de melo, dom
Jerónimo de lima, Vasco dafonseca , António vogado,
João lojiez dalui , Gaspar cão, & outros ate dez. E re-

colhidos aqueles poucos de imigos, que os de dentro

quiserão fechar a porta porque os nossos não entrassem,
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chegou Dinis fernandez, & meteu por aníre as porias

híja chuça que lenaua & não a deixou fechar, ao que lo-

go acodio Diogo fernandez de beja , & ajudou também
a Dinis fernâdez, q por mais q os ímigos carregarão de
dentro nunca a poderão fechar: & bradando Diogo fer-

nandez, & Dinis fernandez q lhes acodissem, & esteue-

rão ê risco de lhe não poderê acodir, porq cõ os muy-
tos mouros quasi que os nossos não podião romper nem
podião ir se não hu diãle do outro , & estes forão dom
leronimo & os outros , & hiis trabalhauão por abrir a

porta, otJtros pola defender dos imigos que eslauão de
fora & querião entrar. E vendo estes como os nossos a

defendião não curarão dêtrar por ela , 8>c tirarão ao lon-

go do muro pêra a porta dos bachares, & outros se hião

pêra ho oyteiro de sancto António: & quãdo os mouros
de dentro que trabalhauão por ter os nossos q estauão

na porta os virão fugir, & virão que os nossos começa-
iião de recrecer, desesperados de a defender a deixa-

rão: porê como homes acordados, & que determinauã
de se defeder, porq se retirauão cõ os rostos nos nossos,

tirandolhe muytas frechadas, porque os mais destes erão

frecheiros. E cõ tudo assi como a porta foy aberta etrou

logo Dinis fernãdez
,
que ao enirar foy ferido em hilí

braço, de que despois ficou aleijado, & Diogo fernan-=

dez de beja, dom Jerónimo de lima, Vasco dafonseca
,

António vogado, loão lopez daluim, Gaspar cão, & ou-

tros fidalgos & caualeyros ate dez , & em eles entrando
começarão de vir muytas pedradas, frechadas, & aza-

gúchadas que tirauão muytos immigos q eslauão sobre

ho muro daquela porta, & tão amiúde q parecia que
chouião & fazião ter estes nossos que estauão dentro,

mas nisto entrou Manuel de lacerda & após ele dom loão

de lima, q ao entrar lhe derão tamanha pedrada na ca-

beça que lha fez incrinar, & ouueraho de matar se não
fora ho capacete: & assi entrarão IVlendafonso ho de

tan^ere, & Ayres da silua que í<>y ferido de híia frecha-

da em híi calcanhar, & isto do muro, & coestes entra-

TOMO III. s
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rào aliíus de suas caj)itanias , de que logo foy morto ho

imyriMl;o da nao Da} res da silua &, nas cosias destes

forao Gaspar de payua , Fernão perez dàdrade , Manuel
da cunha, António garcès & outros, que seriào ate trin-

ta, que cò leroniuio de Jima & com os outros se tizerào

em hu corj)0 & derào nos imnjigos tão brauamente que

os íizeráo retirar, porem com niu}lo concerto, &c reti-

rauanse esjialhados , hús [)era as casas do ^abayo indo

por onde agora he a orta de sam Francisco, outros pêra

a porta da cidade ao longo do lanço do muro que vay

desta porta de sancta Calerina parela, & outros ao lon-

go do muro que vay da mesma porta pêra a da ribeyra.

K vendo isto os nossos espalharanse tambê após eles se-

guindo cada hu ho capitão que conhecia, porque ja a

ordem das caj)itanias era peruertida, & seguiào pelos

mesmos lugares por onde hiào os mouros. E indo dom
leroniuiO ao longo do muro pêra a porta da cidade com
outros capitães adianlouse deles, & desuiouse cõ Gas-

par cão, Mendafòso, António vogado, Vasco dafonseca,

loào loj)ez dalaiin & outros ate quize após os mouros

que hiào íugindo pêra as casas do çabayo, & sobiâo per

bua ladeira que se fazia ôde agora está a orta do mos-

teiro de sam Francisco, onde a este têpo estaua hu tanq

& duas aruores, & mais acima ôde agora he ho dormi-

tório deste mosteiro, se fazia hum muro que corria dali

ate as casas do çabayo, de modo q cercaua ho terreyro,

que agora he da see, & destas casas que ficaua tão alto

sobre aqla parte por onde hia dom leronimo, que sobiáo

a ele per hiia grade escada de pedra, &. por isso era a

cidade ali muylo forte. E ido dom leronimo cõ os qne

digo após os imraigos vinhào ja outros de refresco aco-

dir a estes, &, aos que fugiào pelas outras partes, & de-

râo de roldão sobre dom leronimo & os de sua côpanhia

junto do tanque que digo: & foy aqui hua muyto bra-

ua peleja, &c bem pêra espantar: porque sendo os im-

inigos tatos, que auia bem trinta pêra cada híi dos nos-

6os. eles tinhào a barba em teso como liomès quesenào
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lembrauão da morte, com quanto lodos estauâo muyto
feridos, princij)almente Vasco dafonseca que cayo mor-

to, & dom leronimo que de se lhe ir muyto sangue, &
serem as feridas mortais cayo desmayado: & como e!e

estaua por escudo dos seus retiraranse em ele caindo, &
também porque ho peso dos immigos foy tamanho que
ho não poderão soster, com quanto aqui ja pelejauão

Ayres da silua, & outros aigiís que acodirão, & come-
çando os nossos de se retirar Mendafonso de tangere

que era muyto esforçado bradou, dizendo volta a eles,

& Ayres da silua que estaua pegado coele, lhe disse que
da boca lho tirara, & bradou q fizessem volla: & eles

ambos forão os primeyros que voltara & os outros os se-

guirão, & apertarão com os immigos tão de verdade,

ferindo os, & matando os que os fizerão retirar ate ho

pé da escada que digo indo após eles, & dom leronimo

ficou desabafado, & como aqui a reuolta fosse muy gran-

de , assi pola peleja como pola grita dos immigos, que
cuydauão q lhe não auião os nossos descapar, acodirão

hi esses capitães que entrarão primeyro: & dos primey-

ros q chegarão onde estaua dõ leronimo ainda viuo, fo-

rão dom loão seu h irmão, Gaspar de payua & outros. E
dom loão se quisera deter coele polo assi ver tão ferido

& fraco: & ele lhe disse q nã se deteuesse , & fosse a-

codir aos nossos que pelejauão, & ele ho fez leuando as

lagrimas nos olhos com magoa de ver como dõ leronimo

ficaua, que acabou logo seus dias. E passando dom loão

auante foy ajudar aos nossos, dantre os quaes sayo hfia

voz que lhe disse. A senhor dom loão q esta he a de

Calicut, & isto porque se vião tão poucos antre tantos

immigos: & disse dom loão que não seria se não vito-

ria que lhe nosso senhor daria. E a este tempo começa-

rão de recrecer mnytos dos nossos, porque os mais dos

capilães que comelerao a trãqueyra erâo entradts na

cidade, & entrou coeles Diogo mendez de Vasconcelos-,

fazendo tocar as trombetas pêra esforçar os nossos q es-

tauâo em muyto grade trabalho, por scre todos tão pou-

s 2
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c<>s pêra (amanha imiltidào dimniigos como nuia na ci-

dade, is: l)ii)go nicndez Loiuou j)eia a prirla da ribevra

por onde vinlia iifi grande corpo dinimigos, & anUeles
algns de caualo : ^ Diogo rnendez com os que hiao coe-

Ic, deu neles com tào grande fúria cpie os fez retirar pe-

ia a porta da riheyra ficando muytos mortos, &ído imiy-

los feridos. E se des[)ois de nosso sefior Diogo mèdez
nào acodira a este tempo, &. nào fizera retirar os inimi-

gos , ouueranse os nossos de ver em grande afronta &
perigo segundo os mouros recrecerào pêra os tomarem
antreles , &c os que defediào ho pé da escada , & mata-
rènos a todos porque via quão poucos entrauao dos nos-

sos de fora pêra os ajudar: & cÕ a fugida destes os que
defendiao ho pé da escada começariío dafroxar , & reti-

rarse por cia acima jiera as casas do c^abayo , &c porem
cò grande teto: k a barafunda era n)uy grande, assi do

arroydo da gente, como da braueza das frechadas, pe-

dradas, & zagunchadas que os immigos tirauào indo se

retirando porque nào fossem os nossos após eles como
liitào com quanto forào aqui feridos quasi todos: &c IVIa-

riuel de laccrda foy ferido na maçaâ dhfia face com iiua

frecha, de (jue ho ferro lhe entrou todo na carne, mas
nè por isso deixou de ir com os outros ate cobrarem en-

cima ho terreiro, onde foráo ter coeles Fernão perez

dandrade que hia ferido & Manuel da cunha, que com
algus dos nossos hiâo socorrer a dom leronimo (que vi-

rão dali decima onde ja andauao (juando cayo) & des-

pois de serè encima no terreyro, vedo os immigos quào
poucos erão, & que lhes nã hião mais nas costas, reme-
terão a eles com hum geylo de homès que auiao vergo-

nha de fugirem de tão poucos : & como os nossos ho

erão não podendo sofrer lio peso de tamanho corpo co-

JDO fazião os immigos retiraràse pêra híls degraos que
eslào a modo de theatro ao longo das casas do çabayo

:

& os immigos com quanto erão tantos &assôbrauãoniuy-
lo aos nosscs não se chegauão a eles, como que se lhes

punha diãte algiia cousa de q auião medo. E despois se
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soube q vifio hú home muylo grade de corpo armado
darmas braças de q auião tamanlio medo que não oiisa-

iião de chegar aos nossos: & creose que este homem era

ho apostolo Sancliago, em que ho gouernador linha muy-
ia deuaçao & era caualeyro da sua ordem. E não ousa-

rem os iinmigos de se chegar aos nossos, lhes deu ta-

manha ousadia que tornarão sobrtdes, & derribarão mor-

to hum de caualo que era abexim : & ho caualo deste

foy tomado per hum criado de Manuel de lacerda , a

quem ho deu
,
que logo caualgou nele trazendo ainda

metido na face \m troço da frecha que ho ferio, & re-

meteo aos immigos de caualo, que serião ate oyto , &
andauão diante dos de pee, & com a lança derribou al-

gfis. E coisto & com Diogo mendez chegar ao lerreyro

desbarataranse os immigos de todo & fugirão sem or-

dem híis peia banda do Mandouim & dali ate a porta

dos bachares lançando se porcima do muro os que não

podião sayr pela porta, & antrestes foy dos primejros
ho capitão da cidade, & os nossos os seguião, não dan-
do vida a ninguém, não somêie dos mouros mas dos gen-

tios de qualquer género & idade que fossem
,

porcj assi

ho íinhão jurado por mandado do gouernador, por amor
da treyção que fizerào. E despejandose assi a cerca &
fortaleza , vinha ho gouernador cõtra a cidade, & sem a

ver nem saber o que hia nela, se não ouuindo ho es-

trondo da artelharia , & despois a grita da gête , man-
dou saber por Simão martíz o que hia na cidade. E che-

gando ele aa porta de sancta Caterina achou algíis dos

nossos que sayão a dar a noua ao gouernador, que des-

pois de despedido Simão martíz tirou a diante, & che-
gado quasi aa rua dos bachares achou os mouros que
fugião da cerca & da tranqueyra , & assi outros & deu
neles, & porque se defenderão se deteue ele todo aque-
le espaço que os nossos esteuerão em perigo sem lhes

poder acodir, & os nossos pelejarão também que pose-

rão os immigos em desbarato & os fizerão fugir. E nis-

to foy dito ao gouernador o que hia na cidade , & que-
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rèilo en'rar pola poria dos bachares aclmulia fechada,

porque (juando os mouros se despejadao algus deles se

ajularáo & tornarão a entrar, & resistiranlhe dõ loão de
liiDa (Sc Manuel de lacerda com outros, tão rijo que os

tornarão a deitar fora, & poríj outros não fizesse ho mes-

mo fecharão as portas. E abertas entrou ho gouernador
na cidade com grande arroydo de trôbetas porqseajun-
tassem os nossos. E entrãflo na cidade dando niuytas

graças a nosso senhor por tamanha mercê como lhe fi-

zera, que quatrocetos ou quinhentos homes forão os que
a tomara a noue mil turcos, coracones & outra gente

branca do mar roxo toda boa gête de peleja: &eleêtra-
do na cidade, foy eia despejada de todo dos ímigos, após

quem os nossos quiserão ir, mas ho gouernador não quis,

dizendo q eles estauão muyto cansados, & que se os im-

migos voltassem sobreles q se virião em grande perigo,

&: poderião perder o q tinhão ganhado, que desp{»is de
descasados ho farião se os ímigos não quisessem despe-

jar a ilha: & então se apoderou da cidade, & mandou
trazer os feridos, antre os qnaes forão Simão dandrade,

que ho trouuerão muyto ferido da tranqueyra que L\ fi-

cou , & assi forão feridos Manuel de lacerda & dõ loão

de lima, a que ho ooiiernador beijou nas faces & os a-

braqou , dizendo. Filhos que não sey que vos faça, se

não cj romperey as vestiduras diante dei rey porq vos

faça mercê
, q vos borrastes a vos & amí. E assi íbrão

feridos outros muytos capitães & fidalgos, que chega-
rião quasi a trezentos, & morrerião tríta pouco mais ou
menos: dos quaes forão dõ leronimo de lima, Vasco da-

fõseca , António vogado, &ô António garcés , Tj primey-

ro q morressem matarão muytos mouros, de que nesta

tomada morrerião perto de quatro mil almas. E despois

de tomada a cidade, armou ho gouernador muytos ca-

iialeyros , & híi deles foy Manuel da cunha, cujo padri-

nho foy Fernão perez dãdrade, & ambos de dous fize-

rão afjle dia tão boas cousas, q merecerão muyto bê ho

nome de caualeyros, & não somente eles mas quantos
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se acharão naquele feyto, q se couieí^ou em rôpendo a

alua, & se acabou às dez horas do dia, que foy como
disse da bê auenLurada sancta Caterina, a cuja honrra &
memoria esta porta por onde os nossos entrarão se chamou
dali por diàte de sancta Caterina, como agora se chama.

CAPITOLO XLIII.

Do grande Sf rico despojo que foy achado em Goa
,
^-

do mais que ho gouernador fez»

jÍV rmados pelo gouernador os caualeyros q disse, man-
dou dar fogo ao arrabalde, polo ter assi jurado por a

treyção q lhe íizerã os canarins q morauào nele quando
receberão os mouros da ou ira vez q se lhe deu a cida-

de: & ho arrabalde foy todo queymado & arrasado , &
ho mesmo ouuera de ser na cerca se ho gouernador não

teuera necessidade dela pêra gasalhado dos seus. E lam-

be mandou arrasar o arrabalde
,
porq se os mouros fos-

sem sobrele q não leuessem lugar ê que assentassem es-

tãcia pêra lhe darê bateria como da outra vez. Feylo is-

to ordenou suas estancias dartelharia cõ capitães pelos

muros, & baluartes da cidade pêra goarda dela: & ho

mesmo fez nas nãos dos rumes, de q alguas achou aca-

badas , & assi galeotas & fustas: & a fora esta fazenda

q se tomou forra pêra el rey de Portugal, se achou den-

tro na cidade rauyta artelharia, & muytas armas &,mu-
nií'ões , & grande soma de diuersos géneros de bõs mã-
timêtos. E assi foy achado muyto marfi & lacre , mer-

cadorias de grade preço ê toda a índia, & duzentos &c

cincoenta quitais de cobre, q tambê valiào muyto, & a

fora esta riqza & outra muyta de muytadiuersidade que

se repartiu anlre el rey & as partes, q todos íicarão Ti-

cos: se tomarão eatiuos pêra el rey q renderão de res-

gate mais de vinte mil cruzados. E recolhido o gouer-

nador â fortaleza õde auia de pousar, foy logo aele Cris-

ifiâ pedir seguro pêra os bramenes & gele da ilha, &as-
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si pêra os ~[ fui^iráo da cidade cò medo dòs nossos: &
lio g(»iiernador lho deu pêra todos , saluo pêra os mou-
ros ou neyteàs, ne pêra nenlms desla casía, porq deter-

minaua de os destruyr & desarreigar de Goa, li (juan-

do Crisnà foy pedir este seg^iiro Jeuou ao gouernador os

liuros dos rrídi motos da alfandega de Goa &, suas tana-

darias, &: assi os em ({ eslauao os gastos da armada dos

rumes, &: os nomes dos reys & senores, & grandes mer-
cadores q dauiío ajuda parela, & erào el rey deCalicut,

clrey de Cananor , el rey de Cambaya , muytos senores

do mesmo reyno & do Halagate , & algíis mouros mer-
cadores de Cochí , & hu de Cananor chamado Mamele,

q da soma q tinha prometida ficaua aida deuõdo hii res-

to , & assi os de Cochí, & por isso despois ho gouerna-

dor lho màduu pedir, pêra q soubessem q sabia suas

rovndades & pouca lealdade. E sabõdo os mouros & ney-

teàs de Goa a excei(jão q ho gouernador fizera no segu-

ro, nao quiserào esperar ho eíTeyto desua deterniinaçào,

& em três dias se despejarão da ilha, &, os getios fica-

rão. E sabendo ho gouernador a ida dos mouros, madou
logo a esses passos dela honiõs baixos, que forã-O degra-

dados de Portugal dous a cada passo cada híi cõ cê piàes

canaris, & madoulhes q seguissem ho alcáço aos imigos

que fugiao, & q nao desse vida ^los q tomassem : & nao
quis mandar a isto outros hoines

,
porq perdedose per-

diasse muylo, &, nestoutros não. E cÕ quanto aqueles

erão de baixa sorte, & degradados, lebrandolhe queerão
Portugueses, cõprirão lambe o q lhes ho gouernador mã-
dou q uiatarã na terra, & fizera afogar nos rios mouros
& tnouras sem coto, & catiuarão alguas aluas & de boõ

parecer q leuarão ao gouernador, q ele despois cõ aju-

da de nosso seilor fez tornar Christaãs & as casou em
Goa: & estes homês q assi forão correr aos mouros,
mandou ho gouernador tomar posse das tanadarias da
terra lirme: & assi ho fizerão, &, entretãto proueo ele

as da ilha de Goa pêra q esteuesse a recado. E por ho
seguro q tinha dado aos getios , lhe não quis bolir era
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suas fazêdas , somente q pagassem ho tribulo q paga-

uão aoHidalcão: & as dus mouros &Ncyteàs tomou pê-

ra repartir pelos Portugueses, q esperaua de casar em
Goa, porq cõ ajuda de Deos todo poderoso determinaua
de fazer ali corpo de gete pêra poder sos(e(ar a índia:

o q se podia fazer muyto bê por esta terra ser própria

dei rey de Portugal , &. não emprestada como Cochí &
Cananor, & muyto abastada de mãtimêtos. s. trigo, ar-

roz, carnes, & outros muytos q lhe hião da terra firme,

como ja disse. E j)or esta causa determinou de a fazer

muyto forte, & pêra a deixar assi se fosse fora da ín-

dia, como esperaua: & porq pêra isso tinha necessida-

de de gête , fez cõ Diogo mendez que ho ajudasse cõ a

sua, & q" pari iria pêra Malaca na moução grande q era

em Março: porq pêra ho auiamento de sua partida pê-

ra Portugal , não montaua ir mais em hua moucão que
era outra, pois auia desperar na índia a cõ que partis-

se ppra Portugal, & que em satisfa(^ão do serui(;o que
faria a el rey seu sefior em dilatar sua partida pêra Ma-
laca, eíe ho ajudaria como liie tinha prometido, & man-
daria logo hu feylor a Cananor pêra que entretanto lhe

fizesse prestes as cousas necessárias pêra sua viajem. E
isto lhe disse ho gouernador perante algiis fidalgos, pe-

dindolhe q ho quisesse fazer. E vendo Diogo mêdez ca-

manho seruiço fazia naquilo a el rey, cõcedeo a dila<jão

de sua partida, & ajuda pêra fazer a fortaleza: & a

mesma ajuda cõcedeo tambê lorge Nunez de lião
,
pro-

metendo ao gouernador de se não ir de Goa cõ sua gen-
te ate não ser tempo de sua partida pêra Portugal. E ho
gouernador despedio logo pêra Cananor ho feytor pêra

as cousas de Diogo mendez, em cõpanhia de Manuel da
cunha, a que deu a capitania de Cananor q vagaua porq
Rodrigo rabelo que estaua nela por capitão auia dir pê-

ra a de Goa, por ter hila prouisam í)era lhe ser dada
hua que el rey mandaua fazer em Baticalà ou outra

qualquer que se fizesse. E chegado Manuel da cunha a

Cananor achou ainda hi a Duarte de lemos & os outros

TOMO III. T
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CMj)ilàes que. nao quiserau ir cò liC) gouernador ao feyto

de Goa escusandose com a partida de l\>rtugal, & (|uan-

do soiiberao qiiào bem sucedera: & como lio gouernador

llraua pesouiiies a todos iniiylo de suceder também, porq

ficarão mentirosos no que (piiserào adiuinhar que aque-

le feyto auia de suceder mal , & com inueja de tanta

honrra (juanta se ntle ganhou , diziào q ho gouernador

fizera mal de tomar Goa porq a nao auia de poder sos-

ter, & (\ lha auiào de tornar a tomar como da outra vez,

& q era cousa de q ei rcy nao auia dauer neniiu pro-

ueito , se nao perda: nao iiie ièbrando q assinarão cico

cõselhos em q acordarão que sem se tomar Goa nào se

podia soster a Índia, & diziào muylo mal do gouerna-

dor, assacandolhe muytus falsos testemunhos se lho nie-

recer
,
poiq a todos tinha feytas boas obras: & sobre

ludo muylo amigo do seruit^o de Deos &. dei rey.

C A IM T O L O XLIIIÍ.

De como ho (jouernador começou de fazer a fortaleza <^

cerca de Goa ^ ó,- do q fizerâo Fernão perez dandrade
^^ lorge botellio.

V_/hegado Manuel dacunha a Cananor, etregoulhe Ro-
drigo rabelo a fortaleza, & partiosse logo pêra Goa ode
achou ho gouernador traballiando na fortaleza q fazia

inuyto forte : & era ho mestre daqla obra Thomas fer-

nàdez de q faley no liuro segundo, & a pedra parela se

nuue de muytos & muy bôs edifícios de calo laurado q
auia ao derrador da cidade, & por toda a illia

,
que por

na seruirè a( s nossos, íc assi pola necessidade que ho
gouernador tinha os màdou desfazer pêra fazer a forta-

leza & cerca. K todas estas obras forão repartidas pelos

caj)itâes q cõ a gète de suas capitanias trabalhauào ne-

las a quartos, assi altos como baixos, & híis erào cauou-
queyros , outros faziào cal, ísc outros erào pedreyros , &
quanto mais honrrados & fidalgos, tanto melhor traba-
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Ihauâo & se prezauâo do officio que lhe era dado polo

gouernador : & ho desejo de ho fazerem lho fazia saber

sem ho nuca aprêdereni: & não sòmête tinhào os nossos

trabalho na forlaleza, mas lambem na ribeyra, trabalha-

do em acabar a armada dos inimigos & deitala ao mar,

porque se tornassem que não ficasse a armada em terra

como da outra vez. E a gente da terra se espantaua do
muyto grande trabalho que tinhão : & também ajudauSo
a trabalhar em tudo: &, as despesas que se gastauão

nestas obras náo custauão nada a el rey
,
porque todas

se pagauao com ho grande despojo que se tomou na ci-

dade de que lhe veo muyta parte, antes cõ pagarse as-

si a gente do seu soldo, & mantimêío se poupaua pêra

dei rey ho dinheiro em que se lhe ouuera de pagar, &
isto foy assi & nã como despois aigus quiserão dizer,

cuydando q danauào ao gouernador q fizera mal de to-

mar Goa, porque auia mais de custar a fazer & a man-
ter do que ela rendia. E isto por lhe auorrecer ho tra-

balho que leuauáo em fazer a fortaleza, que logo pola

primeyra com ho aluoroço que tinháo lhe não pareceo

nada: & despois que ho esprementarão , & vira que a

gente adoecia coele , então lhes pareceo ma! a tomada
de Goa , & peor fazerse a fortaleza : & coisío diziào do
gouernador ínil males, (]ue posto que ho sabia dissimu-

laua, fazêdo a todos muytos fauores, assi com obras co-

mo com palauras, & porque naquele tempo era a mou-
ção da vinda das nãos Dormuz a Goa pêra trazerem ca-

ualos , & quica que não virião por saberê que era dos

nossos, no que se perderia muyto, mandou a Fernão pe-

rez q fosse no seti nauio correr a costa do Balagate ate

Chaul, mandandiílhe q quantas nãos achasse, assi com
caualos como com mantimentos, que a todos des?e se-

guro em seu nome & as fizesse arribar a Goa, & traba-

lhasse por saber nouas Dormuz & do mar roxo se auia

rumes, ou se esperada que fossem á índia: & lhe mã-
dasse logo ;>s nouas cojno as soubesse, &n)ãd<'ii por seus

capitães pêra seguirem sua bandeira, Pêro dafonseca de
T 2



148 DA HISTORIA DA ÍNDIA

crasto & António de saa. E partido Kernào perez coes-

le rei^imeíilo foy ler ao porto de Dabiil, dando caca a

hua íiao de mouros Dorinuz que leuaua caualos , & os

mouros não diziíio que erão de lâ : & metidos no porto

vararão a nao em terra, & saluaranse em duas atalayas.

O que visto por Fernão percz , & que não podia tomar
a nao, mandou dizer ao íanadar de Dabul, q lhe mãdas-
se logo toda a fazenda daqueia nao, se não c(Ue não say-

ria do porto nenhua vela que a não tomasse. E ho ía-

nadar não somète mandou reposta, m.is em surgindo ti-

raranlhe com aigús tiros dartelharia dhú baluarte q es-

laua na entrada da barra, & por isso Fernão perez de-

sembarcou com sua gente & lio tomou por força se re-

ceber nenhu dano, & despois iio mandou derribar, &
recolher os tiros que tinha. E feyto islo tornouseao mar,

onde andou ate n)arço : & entretãlo que Fernão perez

isto fazia, lorge botelho & Simão Afonso bisigudo par-

tirão por mandado do gouernador em duas nãos pêra an-

darem darmada sobre ho porto de Calicut, assi pêra to-

marem hua galé que ho gouernador sabia que auia de

Jeuar pilotos ao mar roxo, pêra que trouuessem rumes á

índia que dizião que eslauão pêra hirem , & pêra que
toruassem que deCalicul não fosse nenhíia nao a Meca,
& andarão ãbos ali quatro meses sem sayr a galé, ne
menos sayo nao nenhua. E andado ali foy ter cõ lorge

botelho hua nao grande que trazia muyta gente branca
com que pelejou, & morrerão na peleja algus dos nossos

porem dos immigos morrerão muytos , & a nao foy es-

pedaçada das nossas bombardadas que quanto hia nela

se perdeo, saluo algus fardos de roupa, &, cento & vin-

te mil cruzados em hu cesto: &: assi se estornou que
não fosse nenhua nao de Calicut ao mar roxo. E coestas

presas & outras que os nossos fazião se pagaua ho soldo,

&, mantimèto à gente que ho gouernador trazia.
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C A P I T O L O XLV.

Do q Dum te de lemos fez em Cochim^ ^ do que Francisco

de saa ^- Manuel da cunha Jizerâo cm Cananor,

-TjLvendo tábe oyío dias ou dez q Goa era tomada, des-

pachou ho goueriiador a Nuno vaz de castelo branco

pêra q fosse a Cochi acabar de cõcertar a sua nao que
lá ficara, & acabada a carregasse de especiaria, & se

tornasse a Goa pêra ir coeJe ao mar roxo, onde espera-

ua dir, & deulbe hiia caria pêra el rey de Cochi , em
que Jhe escreuia ho leylo de Goa, & pedia que desse a-

uiamento á carrega das nãos com breuidade. E escre-

ueo ao feytor q fizesse acabar de cõcerlar aigús nauios

darroada q eslauão em Cochi & lhos mandasse logo^ E
chegado Nuno vaz a Cochim, foy dar a caria do gouer-

nador a el rey , cõ quê estauão muytos mouros merca-

dores desses principais que ja tinhao noua da tomada
de Goa, mas niio muyto certa, & pesaualhes muyto. E
el rey de Cochim folgou muyto douuir a tomada de Goa
q lhe Nuno vaz contou : & ainda q Manialemacar &
Chirinan)acar hirmãos mouros ho ouuirão, com ho pesar

que disso tinhào como homês desacordados preguntarao

a Nuno vaz se era verdade o que dizia: h. ele \he disse

que si, & q era ainda muyto mais do que tinha dito :&
Mamale que era ho mais velho meteo ho dedo na boca

despantado (que assi fazê quando sespantão muyto) &
disse. Agora acabou ho gouernador de dar volta â cha-

ue da Índia ê fauor de seu rey. E andando Nuno vaz

occupado no corregimenLo da sua nao, mandoulhe ho

gouernador hu regimento, em que lhe raandaua que das

Bioças q tomara em Goa a primeyra vez
,
que estauãa

em Cochi como disse, tomasse vinte quatro que logo

hiâo nomeadas , & as repartisse por três capitães dos

que auião dir pêra ho reyno
, q erâ Gonçalo de siquey-

ra, Garcia de sousa, & loão nunez pêra as leuarem de
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sua parte à raynha , & que as outras mãdasse vemlep

em pregão & arecadasse ho dinheiro como quadrilheiro

mór ^ era, fcNuno vaz ho fez assi. E estas moças man-
daua ho gouernador à raynha pêra seu seruiço por se-

rem nobres & fermosas &, as ter por virgês: porem nes-

te tempo se soube que Duarte de leinos sendo elas mou-
ras peccaua carnalmente com híia delas, & assi outros

cõ outras. E isto se soube, porque indo híí dia Nuno vaz

a velas pêra lhes dar de vestir, sohindo pela escada sen-

lio que bulia hu dcgrao, & porq lhe pareceo mal & a
escada ser escura mandou trazer Ima tocha comquevio
que ho degrao estaua fendido, Sl encerado por cima da
fenda por se náo enxergar: & parecendolhe aquilo al-

gum mistério porq Duarte de lemos pousaua e hua casa

pegada com a torre em que estauão as moças
,
quis sa-

ber a causa da fenda daquele degrao, & enceramento
dela : & pêra isso mandou açoutar hua moura velha que
tinha cargo de seruir algijas daquelas moças, que con-

fessou antes de a açoutarem
, q Duarte de lemos des-

pregara aqle degrao, & por ele liraua de noyte a moça
que queria , & assi outros dous que também tirauao as

que querifio, & as tinha de noyte e suas camas, & an-
temanhaã as tornauao : & isto por híja casa a que hião

ter da em que pousauào per híia tauoa que tirauào dhú
reparlimento q as repartia, & a mesma coníissam fize-

rào outras molheres. O que Nuno vaz escreueo ao go-
uernador a Goa: & assi de hu grande aluoroço que Duar-
te de lemos fizera êCochi sobre a carregação da sua nao,

porque querêdo ho feytor carregar primeyro as nãos que
ficarão do anno passado, como tinha por regimento do
gouernador. Sabõdoho Duarte de lemos foyse ao peso
õde pesauão a pimeta leuando cÕsigo seu hirmão, & os

capitães da sua capitania, & assi outros homês, & disse

ao alcayde mòr & ao feytor que hi estauão que se não
auia de dar carga a oulre primeyro que a ele, & quan-
<lo lha não quisessem dar primeyro q a tomaria ás cuti-

ladas. E respundêdolhfi ho feytor mansaniête que auia
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de cumprir o que Jhe lio gouernador niandaua: ele inuy-

lo mtnêcoriu começou de dizer que nào tinha de ver

com ho gouernador, nê ele podia mandar na sua carga.

E por aqui começou de se soltar em muytas palauras

soberbas & mal insinadas , assi contra ho oouernador
como contra ho fejtor, & contra ho alcayde niòr, & qua-

si q ouue arrancar das espadas, & se nào acodira Gon-
çalo de siqueyra ouuera de ser híi n.ujto mao recado,
& ho alcayde mor sayo dali quasi arrej^elado, & cõ a I(j-

ba rasgada. E com tudo as nãos que ho gouernador mã-
daua se carregarão primeyro: do que Duarte de lemus
ficou muyto menencorio , & tão brauo q não j)odia nin-

guém coele , & sobre híis serradores que serrauào ma-
deira j)era ho corregimenlo da nao de Nuno vaz q ele

quisera tomar, ouue lambe mas j)alauras com ho alcay-

de mor, que lhe tolheo que os não tomasse, & jurou

que alargaria as escoras aa nao pêra que se fizesse em
pedaços. E sobre ho mesmo caso ouue tambê rezões cõ

Nuno vaz, & lhe disse q lhe daria cõ a nao à costa. Po-

rem nao ouue os serradores , nê deu com a nao aa cos-

ta : &, tudo isto com ho das moças escreuiaNuno vaz ao
gouernador, & assi ho alcayde mòr & feytor: & auisos

de cousas de Calicut que erão necessário q ho gouer-

nador soubesse. E indo ler estas cartas a Cananor, fora

tomadas per Frãcisco de saa , & per Manuel da cunha
capitão da fortaleza que era seu primo, & abrirannas

,

& virão o que diziào. E como Francisco de saaeragran-^

de amigo de Duarte de lemos auisouho do que hia nas

cartas cÕtrele : & nào abastou a Francisco de saa & a

Manuel da cunha abrirem estas cartas & não as deixa-

rem ir ao gouernador, se nào tomarão lambem as que
mãdauão ho feytor & alcayde mòr ao gouernador, em
que hiào cousas que releuaua muyto sabelas ele, pelo

que compria ao seruiço dei rey de Portugal. E ho mes-
mo fizerâo a outras cartas que ho gouernador mandaua
a Cochim : & assi abrirão híia via de cartas que ho go-

uernador mandaua a el rey seu senhor , em que lhe es-
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creuia lio feylo de Goa, & como Duarle de lemos & os

oulros capitães não quiserão ir code tendí^lhe prometi-

do de ir. E tudo isto Francisco de saa escreueo a Duar-
te de lemos com que ho fez estar peor con) ho gouí^rna-

dor do q estaua, & dizer dele piores cousas do que dan-

tes dizia , & assi os oulros todos. E esta -via ^ foy aber-

ta mandou ho gouernador a Manuel da cunha pêra que
a desse a (jòc^alo de siqueyra q a leuasse, & ele lha nào

quis dar, & deu a a Francisco de saa, q partio primey-

ro pêra Portui;;al
, q como digo a ahrio , & vio os segre-

dos que hiá dentro: & destas êburilhadas seseguio muy-
to deseruií^o de Deos & dei rey, assi em todos estes ca-

pitães que hião pêra Portugal dizerem muylo mal do
gouernador , & semearem grandes escandolos anlrele &
a gente da índia cõ que íhe leuarão pêra Portugal al-

gua da ordenâça dela, de q ho gouernador tinha muyta
necessidade. E indo GÕçalo de siqueyra & Duarle de
lemos ter a Moçambiq quando hião pêra Portugal, a-

charào hi hu loão serrão que hia por capitão de duas

nãos pêra a índia: & dizedolhe eles muylo n)al do go-

uernador polo que escreuia deles a el rey : ele lhes dis-

se q não curassem disso porque el rey estaua muyto bê

coele, & se auia por muyto bem seruido dele. E isto os

abrandou tanto que lhe escreuerão, pedindolhe perdão

do passado, & pedindolhe que escreuesse bem deles a

el rey & mandarãlhe bem oylenta homês q lhe leuauão

enganados pêra Portugal. E isto soube despois ho go-

uernador por loão serrão quãdo foy ter á índia.



LIVRO III. CAPITOLO XLVI. 153

C A P I T O L O XLVI.

De como el rey de Cãbaya mandou ao f/ouernador Dio-

go correa ^ Francisco pereyra de berredo
, ^ de co-

mo o qouernador tirou a capitania de Cananor a Ma-
nuel da cunha.

Xlo gouernador que nâ sabia nada destas cartas que
se tomauã em Cananor, estaua muyto espantado de lhe

não responderê de Cochim & julgaua mal quê ho não
fazia atribuindolho a ter pouca lembrança do seruiço dei

rey, & pouco temor de ho ele castigar por isso: se não

quando começou de lhe ir aas orelhas o que era que ele

não podia crer por a cousa ser tão fea
,
que se não es-

peraua dos que a fazião. E estando nesta duuida de is-

to ser assi , tirou ho dela Nuno vaz de castelo branco

que chegou de Cochim com a sua nao acabada, & car-

regada de especiaria, & lhe contou tudo o que disse. E
mandando ho gouernador pedir a Manuel da cunha a via

das cartas que lhe mandara pêra dar a Gonçalo de si-

queyra , respondeolhe q a dera a Francisco de saa que
B leuasse porque a fora partir primeyro que Gôçalo de

siqueyra, soubera que estaua Gonçalo de siqueyra tão

de vagar (por lhe el rey da pimenta entreter a com q
auia de carregar) que lhe parecera melhor dala a Fran-

cisco de saa, E estado ho gouernador confuso sobre o

que faria neste caso, porque sentio muyto o que fizerão

Francisco de saa Sc Manuel da cunha por perjudicar tã-

to ao seruiço dei rey & assessego da Índia, chegarão a

Goa Diogo correa & Frãcisco pereyra de berredo q es-

tauão catiuos ê Câbaya , & vinha coeles ho Chatí gêtio

de Cananor, q o gouernador mãdara a saber delrey de
Cãbaya se qria resgatar os nossos que laa estauão cati-

uos : & contarão ao gouernador como Miligupí, aquele

priuado dei rey de Cambaya , sabendo ao que ho Cha-
tim hia , tomara ho negocio nas mãos , & fizera com el

TOMO III. u
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rey de Cambaya, que alem de dizer (jue era contente

de resgatar os caliuos dera aqueles dous pêra mostra da
gouernador saber q os nossos eslauào catiuos. K estes

dous forào escolliidos, [)or IVlilij^upí ter coeles amizade,
& per eles escreueo ao gouernador quàto desejaua de ho

ler por amigo, & que era verdadeiro seruidor delrey de

Portugal. E Diogo correa & Francisco pereyra, pedirão

ao gouernador que os tornasse logo a mandar a Cam-
baya , ou mandasse resgatar os outros catiuos q laa íi-

cauào, porque quando lhes el rey de Cambaya dera li-

cença pêra hirem à índia fora com aquela cõdiçào, &
eles lhe derào suas íees de ho fazerê assi. K ho gouer-

nador lhes (hsse que os màdaria , ou mandaria resgatar

os catiuos: porem como soube que dom Afonso seu so-

brinho era morto arrefeceo disso, & mais polas grandes

ocu Ilações q tinha : & nao mandou a Diogo correa por^

teue necessidade dele pêra ho mandar por capitão de
Cananor, por estar determinado de tirar a capitania a

JVl.inuel da cunha pelo q sabia dele. E assi ho fez, &
mandou a Diogo correa que tomasse a menajê a Manuel
da cunha, & lho mandasse a Goa : donde despois de vin-

do , lhe ho gouernridor tomou a menajem que nào sayse

da cidade. E esta foy a causa porque Diogo coir«-a nãa
tornou a Càbaya , &lão pouco tornou Francisco perey-

ra : porque receandose ho gouernador que nào passas-

sem algiis mouros â ilha, lhe madou & a Duarte de me-
lo q em bateys armados rodeassem a ilha do passo secojí

ate Benaslarim. E andando eles nesta goarda , tirando

hQ dia híi berço do batel de Fràcisco pereira deulhe ho

rabo dele na canela de bua perna , & í^ezlhe liua grande

ferida, de que ficou tão mal que foy necessário deixar a

goarda do passo, & foyse í\ cidade, dòile desp».is ho go-

uernador ( por ela ser muy perjudicial p< ra fendas de

pernas) ho mandou a Cananor pêra se hi curar, por^

ho capitão era seu tio. E despois disto stjcedeo ir ho

gouernador fora da índia , & por isso nào màdou naais

recado a Càbaya.
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C A P I T O L O XLVII.

Dos embaixadores que algas reys ^ príncipes da índia
mandarão ao r/onernador afazer coele paz : éf como
o gouernador arredou as tanadarias da terra Jir7ne a
Merlao hirmão dei rey Donor.

a neste (empo eslaua ho gouernador de posse das ta-

nadarias da terra firme da ilha de Goa , & linha postos

nelas lanadares Portugueses, & escriuães homens co-

nhecidos. Na tanadaria Dantruz estaua por tanador hu
Diogo Camacho, &. por escriuão Diogo guisado: & na

de Casle a pedraluarez que fora pajé do conde dabrátes,

& Gaspar machado por seu escriuão: ê Cintácora fíras

vieyra criado dei rey & Diogo de salas : & em outras

pos outros homens de menos calidade porque erão mais
perigosas. E determinando ho gouernador de fortalecer

& ennobrecer Goa pêra o que disse, começou de casar

daquelas muças que tomou em Goa, assi mouras como
bramenas que tinha feytas Christaãs & casaua as cõ ho-

mês Portugueses. E pêra comouer outros a fazerem ho
mesmo daua a estes que casauao tanadarias dos passos

da ilha almoxerifados na alfandega, & na fortaleza: &
assi escreuaninbas destes cargos, &, dos da justiça a hils

perpétuos a outros por annos segíido lhe parecia : E a
estes & a outros em q não cabião oílicios daua da fazê-

da de raiz que fora dos mouros, & Neyteâs, & aos cria-

dos dei rey pagaua tambê em casamentos , & a algíis

mais ale do q era ordenado, & a todos daua grandes
priuilegios de prihiminêcias de suas pessoas, & de nã
pagarê tributos: & assi muytos fauores mandandolhes
cada dia presentes, chamando filhas a suas molheres

,

saindo a recebelas á porta da igreja quando lã hiã & fa-

zendoas assentar em seus lugares, & indo as a visilar

por sua pessoa muytas vezes, & tratandoas propriame-
te como a filhas, pelo q se comouião os homês a casar:

u 2



156 DA HISTORIA DA INDÍA

de luaneyra que anles fjue lio gcuornarjor partisse de
Goa, casará mais de cenlo & cincoenia homes, em que
enlrauíio niuytos criados dei rey , & ojiiros hoiiiès co-

nliecidos. E era pêra loiíuar a nosso seiííu.r a inclinat^áo

com q casauao sendo lào lôge de sua lerra, & vò nio-

Iheres lào eslranjeiras de sua natureza, & ê tt-rra (no

noua pareles & tâo cercada de iuiigos, onde ho perigo

eslaua lào certo: & bê parecia que aquilo era ordena-

do por nosso seilor
,
pêra que aquela cidade fosse a (pie

agora he. E a fora os ofllciais que ho gouernador pus na

fortaleza , fez juizes de que foy ho primeyro hu Frãcis-

co da inadureyra casado, & assi vereadores & alnu>la-

cês. E porque sendo Goa do Hidalcào se lauraua nela

moeda, niandouha ho gouernador tambê laurar, assi de

prata como douro & de cobre, & màdou a[)agar a moe-
da dos mouros, ísc q se cunhasse do cunho da í*or(ugue-

ga , & a de prata se chamasse esperas, & meãs esperas

por amor da diuisa dei rey que era espera, & a do ouro
IVJanueis, por ho nome ser Manuel, & a do cobre leais,

por amor da lealdade dos Portugueses: & tiroulhe ho
nome de bazaruco, como lhe chamauáo os mouros a es-

ta moeda de cobre. E coisto se enobrecia a cidade de
cada vez mais, & creciáo as mercadorias, & a noua dos

nossos a lerem tomada: & do fundamento que ho go-

uernador fazia se diuuigaua cada dia por essas terras co-

marcas , & dahi mais auante. O q quebrou grandemête
os corações aos reys & senhores da índia, que todos cuy-
dauão que com a armada que ali faziao , &c com se fa-

zer em hu corpo ho poder do soldào , dei rey de Cam-
baya , do Hidalcào & dei rey de Calicut que lanc^ariao

os nossos fora da índia , & os desarreygarmo dela
,
por-

que assi eslaua ho cõcerlo feylo antre estes principes:

&>: por isso lodos os outros da índia dauào ajuda pêra a

armada (jue se fazia em Goa. E quSdo a virão ê podec

dos nossos ficarão enfreados de todo: &- sabêdo como ho

gouernador queria faz(?r nela cabeíja , desesperando de

os nossos não sayre nuca da índia, determinará de pe-



LIVRO III. CAPITOLO XLVII. 157

dir paz ao gouernador , & reformar as que linhão dan-

tes, & pagar as parias que pagauão. E ho primeyro fvy

el rey de Baticalâ que auia muylo que as não pagaua
,

mandou logo coelas seu êbaixador , offrecêdo ao gouer-

nador lugar pêra fazer logo a fortaleza ê seu porto
, q

sabia q el rey de Portugal desejaua de fazer. E o go-

uernador tomou as parias & cõcedeolhe paz & amizade

& não quis a fortaleza por não auer dela necessidade.

Ho senlior de Chaul também mãdou embaixador cõ as

parias q deuia do tempo do viso rey, & assi mandou híia

nao carregada de manlimenlos : & ho mesmo (izerão
,

Mt^liquiaz capitão de Diu, el rey Donor, el rey de Ven-
gapor. E el rey de Narsinga também màdou seus êbai-

xadures, & como soube q Goa era tomada, não quis de-

sistir da guerra que fazia aoHidalcão, nem lhe quis pa-

gar parias que pagaua danles. E era fermosa cousa de
ver todi)S estes êbaixadores quanto ennobrecião Goa,
que parecia que eslaua ali hila grande corle, & ho go-

uernador os detinha pêra q híís vissem os outros, & to-

dos jfilos vissem fazer aquela fortaleza, de que se lodos

espantauão muyto, & muylo mais a gête da terra de ta-

manhos principes terem necessidade de paz cõ ho go-

uernador, & ja se conlentauâo de serem vassalos dei rey

de Portugal. E despuis que ho gouernador vio que os

embaixadores tinhão bê visto a fortaleza que fazia, &
lhe pareceo q não virião mais êbaixadores , começou de
despachar aqueles, concedendo a hus o que pediào , &
respondêdo aos outros que ele respõderia por seus em-
baixadores aos que os mandauão. Tambê neste lêpo veo

ao gouernador hii embaixador deMerlao capitão gentio,

& de grade fama antre os gêtios
, que era sobrinho da-

quele rey Donor q deu Mergeu ao viso rey, & per sua

jnorte pertencia ho reyno de dereyto a este MerJao que
digo: mas seu tio por descontentamento que tinha dele

lho tirou quàdo faíeceo & ho deixou a outro hirmão de

IVlerlao que era mais moço, que despois que reynou níi-

' ea mais pagou as parias que seu tio pagaua, & era gran-
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de inimigo dos nossos, & cõ niedo da tomada de Goa
mandou as parias ao gouernador conio disse. ResteJVler-

lao dcspois da nioríe de seu (io es(eue sem|)re com gS-

te sua de pê &- de caualo nas terras de Batecalá por se-

rem perto Donor a que fazia guerra cõti nuamente pêra

ver se podia cobrar ho reyno q era seu de dereyto. E
sabêdo que lio gouernador tomou Goa , mandonlhe di-

zer por este embaixador que digo ho agrauo q lhe seu

tio fizera em lhe tirar ho reyno, & a força q Iheseuhir-

mào fazia em lho ter: & q se ho quisesse receber jior

vassalo em nome dei rey de Portugal que ele seria muy-
to contente de ho ser, cô tanto que ho fauorecesse pêra

cobrar sou reyno, pêra que náo queria mais q arrendar

as tanadarias da terra íirme de Goa: &, cobrando ele ho

reyno que era seu , ele pagaria as parias que seu tio

pagaua , òc seu hirmao queria pagar, & seruiria senipre

a el rey de Portugal como seu vassalo & sua feytoria.

E considerando ho gouernador a valentia de Merlao, &
ho poder que tinha & valia antre os gentios, & que cos-

tumara sempre fazer guerra aos turcos, & per duas ve-

zes os teuera cercados ê (ioa sendo capitão dei rey de
Narsinga, pareceolhe que compria muyto ao seruiço dei

rey seu senhor lancear mào deste home & recolhelo: &
que ele niuylo melhor q nenhQ dos nossos saberia go-

uernar a terra firme, & leria a gente assessegada por

ser conhecido antreles. E respõdeolhe que era contente
de fazer o que pedia , & màdou por ele a Batecalá, on-

de embarcou com sua gele & caualos, & foranno rece-

ber a Cinlacorá, onde auia de desõbarcar dous capitães

d(!S nossos com dous mil piães da terra pêra que ho a-

còpanhassem ate Goa, & niãdou cartas aos tanadares
da terra firme por onde passasse que ho recebessem , &
obedecessem como a pessoa dei rey de Portugal. E islo

porque IVlerlao folgasse mais de faxer o que mandara di-

zer que faria, porque fazendo ho tinha por muyto certo

acrecentar grãdemente no proueito da fazenda dei rey

sem lhe custar gente nera outro gasto. E todos os tana-
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dares fizerão muyto bê o que lhes ho gouernador man-
dou. E vindo JVÍerlao a Goa, lhe fez ho gouernador gran-

de recebimento, & assi a outro gentio chamado Içarão,

que fora capitão pricipal dei rey de Narsinga, & a am-
bos de dous deu caualos & loyas , & os mandou apou-
sentar muyto honrradamente , & fez côtralo cõ Merlao,

q tirado três meses de húa paga de soldo que a gente
da terra ficaua deuêdo aos turcos, dali por diante pagas-
se da renda por as tanadarias q el rey de Portugal ti-

nha na terra íirme corenta mil pardaos douro
,
que pela

nossa moeda erào trinta & oyto mil cruzados: & que
lançandose fora da tanadaria de Pôdâ Melicagi niuuro

capitão do Hidalcâo que ainda estaua nela, que ficasse

tauíbê aquela tanadaria, & pagaria então cadano sessê-

ta mil pardaos douro, que erão cincoenta &seys mil cru-

zados : & isto pagaria ê quatro pagas, como ho pouo era

obrigado de pagar ao HidaJcão. Feylo este côtrato, &
assinado por Merlao & polo gouernador: ele mãdou a-

juntar todos os veiquibaris, que sam caj)itães gêtios,

que antes da vinda dos mouros mãdauão a terra, & erão

naturais dela, que os mouros tinhào laçado fora do se-

nhorio, & despois da tomada de Gua ho gouernador os

recolheo, & agasalhou. E a estes entregou ele Merlao
pola mão

,
pêra q ho teuessem por seu gouernador, di-

zendolhes ho còtrato que tinha feyto coele. E todos ho
receberão por seu capitão & g« uernador cõ muytas fes-

tas & tàjeres a sua vsàça : & perãtestes entregou ho go-

uernador a Merlao a gouernança das tanadarias da ter-

ra firme. Fera õde se parlio logo com íqarao acõpanha-
do de cinco mil piàes da terra seus, & cincoêla homês
de caualo, E chegado às tanadarias tornou posse delas,

& a gente da terra folgou muyto de ser gouernada por el&.
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C A P I T O L O XLVÍII.

De como determinando ho gouernador de ir ao mar ro-

xo , mandou a Diogo fernâdez de beja derribar a for-
taleza de çacolorà : ^ do que ho gouernador passou

com Diogo mendez de Vasconcelos.

.L endo o gouernador por noua certa que os rumes es-

tauào em Adê pêra vir á índia a chamado dei rey de
Calicut, & do Hidalcão, & dei rey de Cambaya , pêra

que todos ê híi corpo deitassem os nossos f^ra da índia,

determinou de os ir buscar & pelejar coeles , esperando
era nosso senhor de os desbaratar, & despois tornarse a

Ormuz, & inuernar hi & acabar a fortaleza q deixara

começada, porque sentia rouylo a treição que lhe fez

Cojeatar. E estando a fortaleza de Goa em tal ponto
que lhe não falecia mais que a caua pêra se acabar,
mãdou a Diogo fernandcz de beja que fosse diante es-

peralo a çacotorá, cuja fortaleza mandaria entretanto

derribar & arrasar, 8c recolheria os nossos q estauão ne-

la, & assi a gente da terra q se quisesse recolher coele.

E màdaua a derribar porque a gente da terra geralmê-
te era mais amiga dos mouros que dos nossos & leuan-

tauasse muytas vezes côtreles quãdo lhe os niouros fa-

ziào guerra : & mais a terra era tão pobre de mantimê-
tos que os nossos se não podião manter & por isso auião
de ser muyto poucos, pelo que estauão em grande pe-

rigo se lhe os mouros, que auia muytos ao derrador fi-

zessem guerra que lhe não podião socorrer da índia tão

asinha, & mais não seruia ali de nada aqla fortaleza,

porque não queria el rey de Portugal traier ali armada
cõtra ho estreyto porque não podia inuernar em çacoto-

rá polas causas q digo : & mandou mais ho gouernador
a Diogo fernâdez que ho esperasse em çacotorá ate a

fim de Mayo, & quando não fosse ter coele q se fosse

a Ormuz com cartas q lhe deu pêra el rey Dorniuz &
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pêra Cojeafar que pagassein as parias a Diog-o fernaclez,

nulificandulhe q era gouernador da Índia, & que tinha

tomada Goa, & dali se tornasse a Goa em Agosto, &se
ajútasse com a armada que hi achasse, & deulhe pêra
esta viajem ho rey grade que foy de dom Jerónimo de
lima, & assi a capitania roór de António de matos, &,

de Gaspar cào que niãdou cocle, E partido Diogo fer-

nandez pêra çacotorá foy dito em segredo a Diogo men-
dez de Vasconcelos que ho gouernadur ho na auia de dei-

xar ir a Mrilaca & ho queria leuar ao mar roxo. O que
sabido por ele não ho pode crer pola promessa que jhe

o gouernador tinha feyta , & por quão bem ho linha a-

judado, que ele com a sua gente ajudou a fazer a for-

taleza & cerca, & fez aquele Baluarte que está sobre a

porta que se chama ho de Malaca, por am.or que aque-
les q lio fizerào hiào pêra la: & cõ tudo Diogo mendez
disse ao gouernador perante algus fidalgos q ele tinha

niuyto bê comprido coele que se chegaua ho tempo pê-

ra a sua ida de IVlalaca
,
que lhe pedia que ho ajudasse

como tinha prometido. E ho gouernador respontleo que
ele lhe prometera de lhe dar toda a ajuda que podesse

pêra ir a IMalaca, porque indo como hia nao era serui-

ço dei rey seu senhor, polo grade perigo a que se auen-
luraua de ho matarem com quantos leuaua , Sc lhe to-

marem as nãos Sc mercadoria de que hiào carregadas,
pirque muyto mais gente leuara Diogo lopez de siquey-
ra & roais nãos, &, melhor armadas que as suas, & não
ousara de pelejar com a armada de Malaca. E pêra ir

como compria a seruiço dei rey seu senhor, ho deíeuera
& pedira que fosse coele na tomada de Goa , cuydando
que lhe podesse dar ajuda, que lhe não podia dar por

quàto as cousas sucederão doutra maneyra q ele cuyda-
ua : porque bê sabia por quão certa se tinha na Índia a

vinda dos rumes a ela. E pêra seu assrssego &: credito

dei rey seu senhor, era necessário ir ele ao mar roxo a

buscalos pêra [)e!ejar coeles , donde não podia tornar a

inuernar à índia, senão a Ormuz, ode tinha mandado
TOMO III. X
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tlel rey q fosse acabar a fortaleza que ficara começada,
&, assessegar elrey Doriuuz nas páreas (jue auia de pa-

gar: & pêra isto niio tinha ele tfita gente quanta lhe

era necessária, & ainda dessa que tiiiiia de necessida-

de auia de deixar em Goa, ao menos qiiatrocelos homõs
Portugueses, porque se os mouros tornassem cómoda
outra vez que achassem quem liies resistisse: & por es-

ta rezao lhe náo podia dar, não sômete a ajuda que ele

quisera mas nenhua , do q lhe pesaua muyto pola obri-

gação em q lhe era: & pêra ele ir a Malaca, assi como
viera de Portugal, que lhe não parecia bem porque ti-

nha cartas de Ruy daraujo, em que lhe dizia q ho Ben-
dàra &: el re}- de Malaca esperauão que fosse sobreles

grande armada a vingar o que lizerão a Diogo lopez : E
coeste medo tinha tirado da prisam a ele, & aos outros:

& apousentado em hua casa, em que lhes mandarão dar

algOa mercadoria da q fora tomada na nossa feytoria
,

pêra que Ruy daraujo começasse de tratar cõ os merca-
dores da terra , & a fora isto lhe fazia ho Bendãra cada
dia mil auõdanças, dizcdo q desejaua de ser vassalo dei

rey de Portugal, & q por isso castigara muyto rijo os

que fizerão ho aleuantamêto cõtra os nossos. E estando

em Malaca coeste medo se ele fosse como viera de Por-

tugal, perderião os immigos de todo ho credito dos nos-

sos , & aluoraçarsehião pêra fazere o que fizerão da ou-

tra vez & conieçarião logo nos nossos q tinha em poder.

E sua ida a Malaca não seruiria mais que disto, por is-

so q não deu ia d ir lã. E porq ele não ficasse desauiado,

& pola obrigação em que lhe era, & a amizade q lhe

deuia , lhe queria fazer hií de dous partidos qual ele

mais quisesse. Ho primeyro era que se quisesse ir coe-

ití ao mar roxo com suas nãos que se obrigaria a carre-

garlhe a sua camará, & as de seus capitães & quintala-

das de drogas. E as nãos de pimenta q ho seu feytor

faria prestes no inuerno: & em quãto as nãos andassem
em sua companhia, a sua gente seria paga de soldo aa

custa dei rey, & isto por as nãos serem de mercadores.
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Ho outro partido era que se por cansado nã quisesse ir

coele, que Jhe daria aquela fortaleza de Goa onde ficas-

se : porê que as suas nãos auiâ dir coele conn ho parti-

do que dizia : & q nisto não sòmête faria a e! rey muy-
to seruiço , noas que seguraria sua armada. O que ou-

uido por Diogo mendez , se agastou rauyto, & respõdeo

que ele auia dir a Malaca corno lhe el rey niandaua

,

posto que soubesse q os perigos de là erão em dobro. E
começou de se aqueixar do gouernador: q muyto mãsa-

mente lhe disse que se não agastasse, & que cuydasse

no que lhe cometia, & ho praticasse com os seus capi-

tães & com seus amigos: & auido seu conselho, lhe des-

se ou mandasse a rp|)osta. Ao q Diogo mendez respon-

deo que aquela lhe daua por final, & q logo se apare-

Ihaua pêra sua partida. E porque ho gouernador se co-

meçou dagastar desta reposta meteranse no meyoosque
hi estauão, dizendo a Diogo mendez que se não agas-

tasse
,
que sem payxão mãdaria despois dizer ao gouer-

nador o q assentaua cõ seus capitães, & logo ho íizerão

ir pêra a pousada: & ho gouernador ficou dizedo aos

que hi estauão por quàtas rezões vinha bem a Diogo mê-
dez ir coele, rogando a todos que lho conselhassem, es-

pecialmête a Fernão perez dandrade que era grande seu

amigo, q ho fez assi, mas Diogo mendez nunca quis to-

mar seu conselho. O que sabido polo gouernador, por-

que via claramête que se Diogo mendez fosse a Mala-

ca no mais que com ho apercebimento que tinha, não

podia deixar de se perder: porque não parecesse que
ho encôlraua como ímigo, pos aquele feyto em conse-

lho, & propondo nele tudo o que dissera a Diogo men-
dez, foy acordado ])or todos que ele nã fosse a Malaca
da maneyra que estnua, & que a sua armada ficasse so-

bre ho gouernador pêra dar cola dela, & da perda q re-

cebesse el rey ou as partes por não ir a Malaca. Isto a

que Diogo mêdez fugisse com a armada pos lhe pena de

degredo, & perdimento da fazenda que se não fosse de

Goa sem sua licença & a cada híl dos pilotos de sua ar-

X 2
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iiKidvi, inariílou sopena das vidas, & f)erdimenlo das fa-

zèdas ,
que poslo que se Diogo mendez quisesse ir eles

jiâo fossem coele , ísc sob a mesma pena lhe descobris-

sem sua ida como a soubessem. E com tudo isto Diogo
mèdez determinou de ir a Malaca, & j)or segurar ho go-

uernador dissimulou coele fazendose muyto esquecido
de sua ida: & assi se Aizia a lodos, porq ninguém sos-

peytasse que ele se queria ir: & deu cota de sua ida a
seus capitães, & Pêro quaresma lha contrariou, dizêdo

q era escusado falar nisso, pois estaua certo não poder
sayr da barra sem ho gouernador ho saber, & como ho

soubesse auia de mandar após ele, & pêra se defender

seria necessário pelejar, & farsehia híi muyto niao re-

cado, por isso que náo curasse de tal ida, & visse se

podia acabar por bè com ho gouernador que lhe desse

Jicenqa pêra ir. O que Diogo mendez não quis fazer, &
disse que fosse o que quisesse que não auia de deixar

de ir a Malaca: & Baltesar da silua não estaua em Goa
que adoeceo & fo3'se curar a Cananor, & Diogo mendez
insistia em ir, porque ho piloto de Baltesar da silua cha-

mado dalcunha ho pereyra , lhe dizia que ele ho tiraria

de noyte fora da barra & ho leuaria a Malaca, & não
deixasse de ir porque se faria lá muyto rico, & ho mes-^

mo lhe dizia ho seu mestre. E este piloto de Baltesar

da silua, ho fora tambe Dafonso lopez da costa quando
com os outros capitães fugio Dorrauz ao gouernador, &
ele foy o que lhes prometeo de os leuar á índia, & por

esta promesa lhe deu Diogo mendez a capitania do na-

uio. E tambe Anibal cerniche disse a Diogo mendez
que não deixasse dir, porque ele ho seguiria. E Diogo
mendez fez conta que se os outros capitães não quises-

sem ir, que faria capitães os mestres das nãos ^ & fa^

ziasse prestes quanto podia.
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C A P I T O L O XLIX.

De como quercdo Dioqo mendez de Vasconcelos fugir pê-

ra Malaca Joy preso com oiiíro capitão seu^ ^^dornats

q se sob? isso fez.

V>^rdenando Diogo mendez assi sua partida , soube o

gouernador como hum Duarle làuares escudeyro do con-

de dabrantes que ele tinl)a por tanadar na ilha de Cho-

rão, fora fazer híi salto na terra firme, onde ho catiua-

rào os immigos: & cuydando ho gouernador q se pode-

ria ainda auer , mandou laa Diogo mendez, Manuel de

lacerda, Pêro dafonseca de crasto, & Nuno vaz de cas-

telo brâco com a gête das suas nãos & nos seus bateys.-

E chegando eles ao passo de çancalim por onde Duar-
le tâuares passara, poyarão na terra firme, onde auen-

do lingoa da terra souberão que Duarte tâuares era ja

muyto metido polo sertão, que ho leuauão ao Hidalcão.

E vendo que não podiào fazer nada nem leuauão man-
timêto pêra fazerem todos detença , acordarão que Dio-

go mendez , & Manuel de lacerda se tornassem pêra a

cidade, & Nuno vaz & Pêro dafonseca ficnrião ê quíífto

lhes abastasse esse mantimêto que tinhao: & assi se fez.

E tornandose Manuel de lacerda & Diogo mendez pêra

a cidade chegarão ja noyte : & como Diogo tinha mã-
dado recado aos mestres das nãos que esteuessem a pi-

que
,
porque aquela noyte auiâo de partir: não curou

de desembarcar na cidade, & foyse âs suas nãos que es-

tauão antre Rabandar & Pangim , & hi achou dos seus

capitães Anibal cerniche somente, que Pêro quaresma
não quis, & Baltesar da silua não era vindo de Cana-

nor. E estando as nãos a piq ,
partiose logo Diogo mê-

dez leuando os bateys as nãos atoadas , & em toda a

noyte não pode mais chegar que ate a baya da agoada,

& ali lhe começou de vetar a viração que ho detinha, &
assi Aníbal cerniche & ho nauio de Pêro quaresma, que
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ho de BaUesar da siliia cra ja fora da barra. Disto foy

log;o ho i::onernador auisado por Manuel de lacerda que
era goarda do rio de Pangl , & acodiudo à ribeyra des-

pediu lames teixeira em hua fusta cô híi escriuào pera-

te que reqresse da sua parte a Diogo mendez que se

nào partisse & se tornasse pêra detro, & quãdo nào qui-

sesse que lhe tirasse por alto: & quando coisso não qui-

sesse que ho metesse no funflo, & ho mesmo mandou a

Dinis fernandez de melo, q mandou em hu parao des-

pois de lames teixeyra : & tambo forao outros bateys,
antre os quaes foy ho de Manuel de lacerda, & màdou
a Simão dandrade que fosse por terra com gente de ca-

ualo, &. se posesse fora na praya , & fauorecesse os q
mandaua nos nauios , &l se liie parecesse bõ que fosse

faiar cÕ Diogo mendez & lhe conselhasse que nao po-

sesse sua honrra no risco em que a punha. E assi man-
dou muytos bateys & paraos com gente pêra que aju-

dassem os que hiáo diante, de q chegou primeyro la-

mes teixeyra, & achou Diogo mendez que andaua as

voltas na baya da agoada pêra sayr por lhe ser ho ven-

to ponteiro, & achou na boca da barra Duarte da silua

deluas capitão da galé que fora de Diogo fernandez de
beja , & fazia requerimentos a Diogo mendez q se tor-

nasse pêra dètro, & por não querer lhe tirou naqla hora

hu tiro por alto, cõ que lhe derribou a verga grande, &
lames teixeyra lhe mandou tirar outro, cõ que lhe ma-
tou dous gormetes, E vendose Diogo mêdez sem remé-
dio de poder sayr amaynou & surgio: & mais porq lhe

disserão que estaua ali ho gouernador, cõ que não que-
ria pelejar, que cõ os outros bê ho fizera. E enlretaío

adaua tambê Dinis fernandez ás bõbardadas cõ Anibal

cerniche, que quãdo lhe fazião requerimentos da parte

do capitão mór que amaynasse, respondia que não co-

nhecia outro capitão mòr se na Diogo mêdez de Vascon-

celos, cuja bãdeira lhe eirey de Portugal mandara q se-

guisse, nê quis nunca amaynar nê surgir ate que não
vio que Diogo medez amaynaua & surgia. Ho mestre
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da nao de baltesar da silua que andaua de fora quando
vio surto Diogo mendez arribou a ele cÕ a viração q vê-

taua, & preguntouihe em voz alta, q todos ho ouuirao
que lhe mandaua que fizesse, & ele respondeo q sur-

gisse , & assi ho fez. Surtas todas as nãos , Rodrigo ra-

belo q eslaua em terra com muyla gente de caualo &
de pê (& fora por mãdado do gouernador pêra leuar Dio-
go mêdez) se foy â sua nao, & nela & nas outras prê-

deo os pilotos, mestres & escriuães delas, & assi Ani-
bal cerniche & despois mandou apregoar em todas

, q
ho gouernador em nome dei rey seu senhor j)erdoaua

aos outros todos, & lhes daua seguro de nuca receberê
pena por serê naqle feyto. E isto lez ho gouernador por

se lhe não amotinar a gente com medo. Feyto isto pe-

dio Diogo mêdez a Rodrigo rabelo q comessem primey-
ro que partissem

, [)orq era tarde pêra ser antes de co-

mer, & assi ho íizerão. E em todo este temjio nunca
Diogo mêdez se queyxou do gouernador, nê disse ne-

nhua cousa contrele, & sempre se mostrou muyto ledo

& prazenteiro. E acabando de comer deixou Rodrigo
rabelo nas nãos pessoas de recado, que ho gouernador
mandaua que ficassem por capitães ate q ele prouesse:

& foyse pêra Goa leuando Diogo mêdez no batel de Ma-
nuel de lacerda, & Anibal cerniche & os mestres, pilo-

tos & escriuães em outros a muyto recado, & no cami-
nho acharão Nuno vaz de castelo brãco, que aquele dia

â tarde se fora à cidade do passo em que estaua. E co-

mo chegou mãdouho ho gouernador na sua nao, & que
fosse coele ho seu ouuidor Pêro dalj)õem

,
pêra q reque-

resse a Diogo mendez que se não fosse, & quâdo não
quisesse que ho metesse no fundo, & aos nauios da sua
companhia: & vendo os Nuno vaz vir meteose no seu

batel com ho ouuidor & foyse paroles : & assi forão de
companhia ate a cidade , onde chegarão bem noyte. E
leuado Diogo mêdez ao gouernador, & assi os outros,
despois de falar coeles hum pouco forão postos em bõ re-

cado : & dali a poucos dias ho gouernador com votos
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di)s do conselho, julgou com ho seu ouuidor que Diogo
nieode^z íusse deíçradado pêra Portugal pêra ôde seria le-

uado nas primeyras nãos que partissem cõ os autos de
suas culpas. K entretàto estaria preso sobre sua mcna-
jem na fortaleza de Goa, & ^ Peio quaresma perdesse

a capitania da nao , & íbsse degradado pêra Porlugal

posto que não quisera ir com Diogo niêdez, porque nào
dissirào ao gouernador q se queria ir como lhe ele tinha

niãdado que dissesse, & em quftlo não fosse pêra I*or-

tugai esleuesse preso em Goa. E que Anibal cerniche

fosse degolado, & assi os mestres & pilotos das nãos

fossem enforcados & perdidas suas fazendas pêra el rey.

E logo que a senlec^a foy dada, se veo a ela com excei-

qão por parte de Antão vaz mestre de Diogo mendez

,

& do piloto Danibal cerniche, cÕ priuilegio pêra não
morrerõ êforcados , & por isso se mudou q morressem
degolaiJos, & entre tãto que durou a dilat^ão desta ex-

cepção forão enforcados ho piloto deBallesar da silua &
o mestre Danibal cerniche nas vergas das mesmas nãos,

em q cometerão aquele delito: o que a todos pos muy-
to espanto, principalmente a algus embaixadores que
ainda eslauão em Goa, & todos sayrão a ver aquela jus-

tiça : & quando souberão a causa j^orq se fazia pareceo-

Ihes bem. E por amor destes embaixadores porque auiào

de saber a desobediência de Diogo mendez a castigou

ho gouernador tão rijo & pêra exemplo dos nossos, &
assi era necessário pêra ho credito do gouernador : &
desf)ois que aqueles dous forão enforcados logo se ele

moderou contra os outros, & deu suas vidas a hu dos

embaixadores q lhas pedio por conselho dos nossos, le-

uando os ja a padecer, & mudoulhe a pena de morte em
dpízredo pêra outras nãos, & desi)OÍs reuogou a sentêça

Danibal cerniche em degredo pêra Portugal por quanto
era estranjeiro, & deu a capitania de sua nao a dom
loão de lima, & a de Pêro quaresma a Gaspar de pay-

iia , & a de Baltesar da silua a lames teixeyra , & a de
Diogo mêdez a Fernão perez dandrade

,
que cÕ licêça
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do gouernador leue cõprimêto com Diogo mendez sobre

a tomar, & Diogo mendez foy muyto contente q a ele

tomasse , & logo Fernão perez se t'vj j)era a nao & se

êlregou dhu coíre que tinha quatorze mil cruzados pêra
a armação da nao, de q ho feytor dela auia de ter a cha-
ue , mas nâo ho auia dabrir sem F^ernào perez.

C A P I T O L O L.

JDe como indo ho gouernador pêra ho mar roxo achou ho
veto côtrayro^ pelo qual mudou sua ida pêra Malaca.

jO eytas todas estas cousas, ordenou ho gouernador sua
partida pêra ho mar roxo, assi polas causas que disse,

como lambe por se escusar ho gasto de mantimento &
soldo que faria a gente que tinha, & por escusar des-

peza que as nãos farião se esteuessem ê porto, porq de
necessidade se auião de tirar a mole, & elas estauão

ainda as mais pêra nauegar. E assentada sua partida

deixou ê Goa perto de quatrocêtos homês com os casa-

dos, em que entrauào oytêta de caualo : & os soldos des-

ta gente se auião de pagar das rêdas da ilha q ficauão

arrendadas por doze mil cruzados, & tãbê das rêdas das

tanadarias da terra firme, & assi de seyscêtos mil rês

porque ficaua arredada a casa da moeda , ho ouro & a

prata somente porq no cobre se ganhaua muylo pêra el

rey, & a fortaleza ficaua muyto bê bastecida de màti-

mêtos. s. trigo, ligumes, arroz, mãteiga & carne: &
bê prouida de muytas niuniçòes & de muyla arteiharia,

& por seu alcayde mor Francisco panloia, & no mar fi-

caua por capitão mor Duarte de melo cõ algús paraos

& fustas, de q ficauão por capitães algús casados, &
assi ficaua a nao lionarda , & ho rey peqno, & Sãcto

spiritu pêra as corregerê : & assi a rumesa que fora to-

mada ê Diu & hua nao noua das de Goa que ainda es-

taua ê picadeiros, & outro nauio nouo dos turcos que

seria doytêla tuneys , cõ regimento aos capitães q no

TOMO III. Y
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começo do mes Dagosto sayse logo fora da barra pêra

guardarõ ho mar &. lazere presas , & assi deixou enco-

mendado ao capiláo q fizesse hua torre em Benaslarim
pêra defender a entrada aos mouros se quisessem por ali

entrar, &- a trai^M da torre ticaua a Thomas fernádez

:

&, no mesmo passo auia pedra laurada em abaslàça. E
prestes todas as cousas |)era a partida do gouernador

,

ele se partiu de Goa na Hm de Março, & os capitães que
hião coele ,

que hia em frol de lamar, forão Fernão pe-

rez na nao trindade, dom loão de lima na anunciada,
Gaspar de payua em sancto António, lames leixeyra ê

Sancta cruz. Bastião de miranda no bretão, Ayres pe-

reyra na taforea, lorge nunez de lião em Enxobregas,
Dinis fernádez de melo na nao çabaya que os mouros
fizerào em Goa, Pêro dalpòem em sancta Caterina, Si-

mão dandrade na joya, António dabreu em Sanctiago
,

Nuno vaz de castelo brãco em sam loão: tâbê nãos de
Goa, Duarte da silua na galé grade, Simão niartíz na

pequena, Afonso pessoa em híaa galeota de Goa, Simão
A toso besigudo em hua carauela latina, lorge botelho ê
hua redõda. Pêro dafonseca de crasto em sancta Maria
dajuda, Simão velho de soure na garça: doutra sancta

Maria dajuda Medafòso de tangere , António de saa do
rosayro. E aos dous dias de sua nauegação q qria do-

brar os baixos de Pádua , achou ho vento tão ponteyro,

& ho mar tão grosso que lhe íoy forçado payrar. E sa-

bèdo ali por todos os pilotos & mestres que não podia ir

a Ormuz por aquele vento ser geral, arribou a Goa, &
na barra fez conselho, em que se acordou: que por a-

quela armada não fazer tamanho gasto como faria se in-

uernasse na índia, seria seruiço dei rey ir a Malaca on-
de estauão os nossos catiuos, & a fazenda dei rey toma-
da. E feyto disto as&ento que os do conselho assinarão,

mandouho ho gouernador dizer ao capitão de Goa, &
mandoulhe mais algíia gente & dali se foy a Cananor,
onde deixando jxjr alcayde moor da fortaleza a Ruy gai-

uão foy a Cochim, onde sabendose que queria ir a Ma-
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laca ficarão muy tristes Cherinaniarcar, & Mamal emar-
car hirniaos, por amor do trato que Jaa tinhao, & coeles

lambem António real & Diogo pereyra, porque indo laa

ho gouernador, & assentando íeytoria ficauão eles sem
mais irato: & por isso determinando de ho estoruar fi-

zeráo com el rey de Cochí que ho fosse ver aa nao , &
lhe conselhasse que não fosse a Malaca porque era a
moução gastada & perdersehia, & quando nào quisesse

tomar seu conselho que lhe fizesse sobrisso requerimen-
tos da parte dei rey de Portugal, &. eles nào ousarão de
os fazer, porque os ho gouernador não entendesse, por-

que sabião que era muyto prudente, & por isso enten-
deo ele muy bera os requerimentos dei rey de Cochim
quando lhos fez & não quis se nào ir. E porque pêra ir

a Malaca algus nauios de sua armada que auiào mester
corregidos corrião risco de se perderê por nã saber se lá

aueria onde se concertassem , deixou os ê Cochim cÒ
seus capitães, que forào estes, Pêro dafonseca de eras-

lo, Mêdafonso, Simão velho, António de saa : & assi

hua nao noua que se fizera em Cochim , cuja capitania
tinha Diogo pereyra de Cochim , & também ficou Ma-
nuel de lacerda no cirne por capitão moor de todos com
regimento que entrando Agosto fosse logo correr a cos-

ta de Calicut, &, despois se fosse a Goa aiuntar com
Diogo fernãdez de b&ja

,
pêra quem lhe deixou proui-

sam que com os seus capitães ho ouuessem por seu ca-

pitão moor , & assi Duarte de melo & os outros que fi-

cauão em Goa: & por amor da gente que ficou aqui lhe

não ficarão mais que oytocentos Portugueses & duzen-
tos piáes gentios despadas , & escudos, & frechas : com
que se partio a vinte Dabril,

V 2
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C A F I T O L O LI.

Do que aconteceo ao nouernador indo caminho de Mala-
ca , ale achar el rey de Pacem.

JL artido o gouernador de Cochim , seguindo por sua

viajem
, q queria acabar de passar a ilha de Ceilão, lhe

deu hum temporal de vento com que se perdeo a galé

de Simão marlíz, a que Fernão perez dandrade acodio

Ião asinha no seu batel que lhe saluou a gente toda, &
assi hu tiro darlelharia. E cessando a tormêta que se

fazia leste oeste com a ilha de çamatra, topou hiàa nao

de Cambava que hia pêra Malaca, &, os nossos a toma-

rão por hir sem seguro do gouernador, que vendoha foy

muvlo ledo, porque teue sua viajem por segura de que
hia muy receoso : que cu} daua [)eIo que lhe disserão

em Cochim que não seria a nioução verdadeira, & coe-

sta nao assentou que ho era: & desta parajem donde
se tomou esta nao ate auerem vista da ilha de qamatra,

tomarão os nossos outras quatro nãos tambê de Cam-
baya q hião pêra Malaca sem seguros, & todas leuauão
niu} ta mercadoria & de muyto preqo. Tomadas estas

nãos foy o gouernador aferrar ho porto da cidade de Pe-

dir na ilha de çamatra como ja disse, & el rey de Pedir

lhe mandou noue Christãos dos nossos q fugirão de Ma-
laca , & hu deles era loão viegas, que deu ao gouerna-
dor recado damizade da parte dei rey, & lhe disse que
era grande amigo delrey de Portugal, & bem ho mos-
trara no boõ iratamèto que fizera a ele & aos outros

nossos despois que ali forào : & contoulhe como despois

de Kuy daraujo ihescreuer, matara el rey ho Bêdara por

se lhe querer leuaular com ho reyno, & mais queria ho
matar, & na cõjunção de sua morte fugira de Malaca
pêra Pacem hum mouro principal dela que auia nome
Nahodebeguea xabandar dos guzarates

,
que fora ho

principal que fizera leuantar Malaca contra os nossos,
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& despois disso quisera fugir Ruy daraujo & os outros

catiuos, & forào sêtidos na nt>yte em que ho queriâo fa-

zer, & por isso se na saluarão mais que ele cô oyto, &
Ruy darauio ficou com cinco, & que outros erào ja tor-

nados mouros & leuados fora de Malaca. E assentada

amizade com el rey de Pedir, partiose ho gouernador

pêra a cidade de Pacê também na mesma ilha de çama-
tra, & porque não fX)de fazer agoada em Pedir, màdou-
ha fazer no reyno de Ache onde estaua hiia pouoação

de pescadores, & forão a isso dom loão de lima, Antó-
nio dabreu, & Nuno vaz de castelo branco ncs seus ba-

teys : & dom loao & António dabreu leuauão as pipas ás

nãos, & Nuno vaz ficaua ê terra fazendoas encher a oy-

to marinheiros q estauão coele. E partidos dom loào &
António dabreu com ho primeyro caminho, começa de
sayr gente de hum mato, em que estaua hua cilada de
mouros & todos trazião armas. Nuno vaz como os vio

sayr, mandou de pressa chegar as pipas que tinha ao

mar, & cercandose coelas lhes ficou detrás com os oyto

que tinha pêra se defender dos immigos, de que sayo

grade soma da cilada, Sc cometerão os nossos muyto ri-

jo com muytas frechadas, & cico deles que erao bestei-

ros se defendião aas seetadas , que se isso & as pipas

não forão não escaparão segundo a fúria dos immigos
era grande. E por Nuno vaz fazer sinal aa frota com
bua bandeira, lhe mandou ho gouernador acodir, & dom
loão, & António dabreu vendo a bandeira fizerão voI(a

aa terra, posto que eslauão perto^ da frota: & quando
chegarão aueria quasi híia hora que Nuno vaz &: os ou-

tros se defendião, & tinhãolhe feridos três homens, &,

os nossos também ferirão algíis dos immigos, que vendo
ho socorro que vinha fugirão, & os nossos acabarão de
fazer a agoada. E feyta ho gouernador seguio sua rota

& foy surgir no porto de Pacê, ode se deteue algus dias

pêra saber se auia carga pêra as nãos da armada de dio-

go mèdez q nã se achou : e assi pêra auer dei rey de

Pacem Nahoda beguea, que ele deseiaua dauer, & eJ
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rev andou em dilações, dizèdo que ho daria, ate que
inadou dizer que era fuj^ido: iSc soubesse que el rey lio

deixara lugir pêra ir dar auiso a el rey de Malaca, pêra
por ISSO ho perdoar. E tambê tinha ho gouernador ve-

didas duas nãos das deCauibaya a el rey de Pacem por

vinte cinco mil cruzados, & dilatouse lato a compra
que entedeo (jue ho queriào deter, & ficando coele e

amizade sem mais detença se partio. E nauei^ando ao

loHiío da costa de çamatra tanto auante, como híia ilha

chamada Poluoreyra , ouuerào os nossos vista dhu iun-

go grande que fazia mostra de selecètos loneys , &. por

ho velo ser pordauante não poderão as nãos ir a ele, &
furão por mãdado do gouernador os bateys de dom loão

de lima, de Nuno vaz de castelo branco &, de Dinis fer-

nandez de melo sem os ca()itães hirô neles, somête do

loão de liína, & assi foy ho batel do gouernador & ho

de l*ero dalpõem : & chegado ao jiigo hus agora, & des-

pois outros se ajuntara ao derredor dele dizedolhe da

parte do gouernador q amaynasse, & mãdassê ho pilo-

to â capitania. E o piloto q era ho capitão & senor do

jungo, & era jao & os que hião coele q serião trezentos

homês, disse que na podia ir á capitayna, mas que man-
daria lâ duus homês, & não deixaua seu caminho aper-

cebêdo os seus pêra a peleja, & os bateys hião coele. E
vendo os nossos que os imigos nã amaynauão, determi-

narão de abairroar coeles. E chegado a este tepo Afõso

pessoa na sua fusta, aferrou primeyro por que era mais

alta que os bateys: & sendo ele ho primeyro que quise-

ra sobir ao jiigo foy ferido em híia perna que os imigos

lhe alrauessarão cõ hua lança, tirando decima cõ muy-
las & cõ outros arremessos, & defenderão que os nos-

sos os não aferrassem : & nisto a nao de Pêro dalpoem

q estaua perlo do jungo & lhe ficaua debalrrauento
(
que

as outras estauão ajudaueto) foy sobre ho jungo & qui-

sera abairroar, mas nã pode, & dizê que por culj)a do

piloto & do que hia ao leme, & escorrêdo ho jungo fi-

coulhe aiudauêto & não pode mais tornar sobrele, & as-
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si anoyteceo. E sabêdo ho gouernador o que passaua tê-

do ia lenipo pêra isso, ao outro dia âs dez horas ho foy

aferrar, & entrarão os nossos os imigos por mais que se

defèderão, & em entrado matarão obra de corenta & fe-

rirão muytos , & os nossos erao duzentos homês , de q
morrerão três. Os imigos que se virào tratar tâo mal,
ordenarão hu fogo artificial cõ azeyte de terra, & outros

matereais que fazê grade labareda mas na queyuía tan-

to como parece. E isto fazê quãdo se vê em laes aper-

tos. E auisado ho gouernador disso leuaua ho seu batel

muy bê esquipado com Iiu cabo dado pelos escouuês,
cõ tal recado que poêdo os inimigos ho fogo se podesse
logo desaferrar, & assi ho fez recolliendose os seus na
iiao. E desaferrado ho iungo os inimigos apagarão ho
fogo: Só apartãdose hii pedaço da frota surgirão, &. assi

surgirão os nossos muyto perto deles. E nisto apareceo
hiía pangueiaoa q sam híis nauios daqla terra cõpridos

& rasteiros, veleyros & remcyros em estremo, & nesta
hia Nahcda. E auêdo os nossos vista dela, n)ãdou o go-
uernador a Nuno vaz , & a Ayres pereyra q a fossem
tomar: & forão , &- Ayres pereyra chegou primeiro no
seu batel : os marinheiros de nahoda vedo os nossos ir

pareles lançarãse logo ao mar q era perto de terra , &
ele ficou sò & sò pelejou tão brauamente que ferio lo-

dos os nossos, & de muyto ferido cayo ainda viuo nem
morreo ate que lhe não tirarão híàa manilha que trazia

eu) híi braço , & nela andaua híi osso que se não pode
saber de que era, somente dizerse que quê ho trazia na
podia morrer a ferro & parecia ser assi segundo as gran-
des feridas q tinha aqle mouro, cuja morte o gouerna-
dor tomou por boa esírea de sua empresa, porque ele

fora causa de matarê os nossos em IVlalaca , & porque
se a píinguejaoa não pode leuar ao gouernador foy quey-
mada despois de a despejarê. E estando os nossos assi

surtos sem hiiê ao jungo q eles chamauão brauo por
quão bem se defendera, apareceo outro q era de mer-
cadores

,
que hião de Ceilão & Choramandel pêra Ma-
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laca, 1*^ forào a ele tlõ loâo cie lima no seu batel, & Anr-
riíjue de saa no de Nuno vaz de castelo branco, & iias-

lià de iiiir.inda isc Siiuào afonso nos seus nauios , & ho
jun^o amaynou lo^o como lhe mandarão q amaynasse&
siirgio juLo da poluoreyra. E surto máJou o gouernador
nieler nele a íoáo viegas q Icz quadrilheiro pequeno, &
achouse que estaua carregado de roupa fina de i*aleaca-

fe & de bègala, & doutras cousas q fora aualiadas em
ceto & cicuêta mil cruzados: & nisto pareceo outro ao

mar, & Nuno vaz foy a ele por mandado do gouerna-

dor , & como era tarde nào pode chegar se nâo noyle,
& os q hiào nele n;l quiseráo amaynar. E aparelhàdoso

Nuno vaz pêra f)elejar coeles , saltou ho capitão &. ou-

tros innytos em hu parao grande , & em hua almadia q
trazião por popa, & saluaranse leuãdo híi cofre com qua-

torze mil cruzados, segundo se despois soube doutros

que furão tomados no jungo, em que ainda se achou fa-

zenda que foy aualiada em vinte mil cruzados. E leuã-

do ho jungo ao gouernador, soube dalgus que ficarão ne-

le que Ruy daraujo era viuo, &. despois da fugida dos

outros nossos el rey de malaca quisera por força fazer

niouro a ele & aos que ficarão ate fanarê algíjs deles,

&c q passara muytos tormentos porque negassem a fé de
nosso senor lesu Christo.

C A P I T O L O LII.

Do côcerto que ho gouernador fez com el rey de Pace

despois de ho ter em seu poder
, ^ de como chegou a

Malaca.

JUim todo ho espaço que ficou deste dia despois que ho

gouernador se desaferrou do jungo brauo , ele nê outro

nenhfi capitão o poderã tornar a abairroar, & |)or^ por

a noyte que sobreueyo não podia ser se não ao outro

dia, encomendou a todos os ca[)itães que vigiassem com
niuyto cuydado que se lhe não fosse, porque determi-
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naua de ho queymar se ao outro dia se se lhe nã être-

gasse , & eles teuerão tãta diligencia em fazelo fazer,

que parece que desesperando os do iugo de sesaluar. E
sabendo por Fernão perez dandrade que naquela frota

hia ho gouernador , determinarão de se lhe entregar,

pêra o que ho outro dia quasi aas dez horas se meterão
dous deles no parao do jungo, & foranse ao gouernador,

a que disserào que não sabiáo que ele ali hia porque se

ho souberão logo se lhe êlregaráo, & agora q ho sabiào

ho fazia: o q soubesse q erâo mercadores de Pacê que
vinhão com mercadoria da outra banda da ilha de (jama-

tra, q lhe pediào que goardasse a paz & amizade que
estaua assentada com el rey de Pacem auia annos. Ho
gouernador porque vira quão bem se os do jugo defen-

derão , & q ho trajo daqles que lhe falauão não era de
mercadores, pareceolhe q era gente q hia ê ajuda dei

rey de Malaca, & mais por a sospeyta que teuera del-

rey de Pacem q ho quisera deter, & por isso apartou
aqles dous homês, & preguntoulhes q gente erão, dizê-

do q lhe dissesse a verdade , se não q ficarião obriga-

dos a grade castigo
,

porq ele sabia algua cousa do q
preguntaua : eles parecêdolhes q era assi , lhe disserào

q naqle jungo hia ho verdadeyro rey de Pacê a pedir a-

juda aos senores da ilha Dajaoa, pêra q ho restituysem
ê seu senorio q lhe tinha tomado aqle que se chamaua
rey de Pacê, que sedo gouernador de çoltãzina (que
assi se chamaua ho rey q hia no jiigo) se leuãtara cõ a
terra, porque çoltãzina queria gouernar ho reyno sem
ele entêder nisso, o que ele não queria senã q esteues-

se metido em híia casa como statua , & por isso ho dei-

tou fora do reyno cõ ho muyto fauor & ajuda q teue pê-
ra isso: & q a detença q ho rey de Pacê quisera que
ho gouernador fizera ê sua terra fora porq não topasse

cõ çoltãzina, temendo q se cõcertasse coele, & se fizes-

se vassalo dei rey de Portug^al porq ho restituyse em
seu reyno. O q sabido polo gouernador folgou muyto cõ

aqle acerto, & logo assentou de restiluyr çoltãzina em
TOMO iiu z
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seu estado se ele quisesse licar vassalo dei rey seu se-

iior tSc seu tributário. E coesta detenninat^ão ho mandou
visitar por Fernão perez dandrade, & por ele lhe mã-
dou hu presêLe dandosse por niuyto seu amigo pêra o q
lhe dele cíjprisse , & q ho mesmo fizera logo como ho
achou se se lhe dera a conhecer, mostrando que lhe pe-

saua muyto do mal q fora feyto aos seus, o q lhe ele

leue muyto em mercê desculpiídose de ho não ir ver por

estar doente. E por isso, & porque ho gouernador o que-
ria granjear pêra ho atraher a restituyrse por eleemseu
senorio, & ficar por isso vassalo delrey seu senor ho foy

despois ver , & ele lhe disse ho mesmo que lhe manda-
ra dizer, & q teria a cidade a obediecia dei rey de Por-

tugal , & lhe pagaria cadãno páreas: & ho gouernador
lhe deu palaura de ho fazer, porq a fora a causa tj ho
obrigaua como disse, ficaua el rey de Portugal cõ gran-

de credito naqlas partes, & mais era Pacê a pricipal

cousa de çamatra , & muy injportante ao trato de Ma-
laca por amor da pimenta. E assentada esta amizade fi-

cou çoltanzina por seguro na companhia do gouernador,

q sê lhe acôtecer mais outra cousa q seja de cotar, se-

guio sua viaje , & foy demãdar os baixos de Capacia, &
não entrou por ôde êtrou Diogo lopez de siqueyra quan-
do foy a Malaca, se não polo canal dos jungos q he de
doze braças peracima , & dali foy ter ao porto de Mala-
ca ho primeyro dia de Julho, õde achou muylos jugos
de diuersas partes daqla banda do sul de q Malaca he
a mayor escala, & assi auia nãos doutras partes da bã-

da do norte: & ho gouernad(jr surgio jfito da ilha das
nãos, que como disse está hu tiro de bõbarda da cida-

de, õde foy grande aluoroço cõ sua chegada, principal-

mête nos mouros que estauão no mar, temêdose que lhes

fizesse algu dano: o que ele poderá fazer, mas não quis

por abradar mais a el rey de Malaca, pêra que por bê fi-

cassem amigos, do que el rey estaua bem fora, porque
da ida de Diogo lopez de siqueyra a Malaca perdeo muy-
to ho credito da valetia dos nossos. E com tudo porque
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nâo estaua tâo fortalecido como lhe era necessário, dis-

siniuiou com ho gouernador mandandolhe dizer que a

ele lhe pesara muylo do que fora feyto aos nossos em
sua terra, tanto que inãdara por isso matar ho Bendàra
que fora ho culpado neste caso, de que nunca soubera

nada se nâo despois de feyto
,
que se ho soubera nâo

consentira que se hzesse. E [)orque quiçá ele nâo sabe-

ria como isto fora , lho mandaua dizer pêra que ho na
culpasse: & também pêra saber se hia de paz, ou de
gufrra, porque pêra paz erão escusadas tantas nãos: &
que ele estaua muyto prestes pêra a receber, & pêra ter

amizade cõ el rey de l*orlugal. Ho gouernadur posto que
lhe part^ceo a discul()a enganosa, rt^cebeo ha porque ou-
uesse Huy daraujo & os oulros nostos que estauào ca-

lmos, &. lespnndeo a eirey que ele sabia bem quea mor-
te de Beui.jra fora pola trey(^ão que ordenara aos nos-

sos, &. sabia q ele tinha toda a culpa, & por isso lhe nâo
daua nenhua no que era feyto, nem hia se não pêra paz

& pêra guerra a quem a quisesse: & que as nãos que
trazia nâo erão de carga se nâo da gouernança da Ín-

dia: porê que leuauào muytas & inuy ricas mercado-
rias, & q valia muyto em JVIalaca, mas q ele nao auia

de falar na paz nem assentar nenhíia amizade ate lhe

não serem entregues os nossos, & a fazenda dei rey seu

senhor que fora roubada. Ao que el rey respondeo fora

de propósito, dizendo que a fazenda que se roubara fo-

ra muyto pouca, & que os Christãos deles morrerão &
outros se tornarão mouros, & erâo espalhados por di-

uersas partes, que era necessário tempo pêra os auer:

que ele faria de maneyra que tudo se fizesse â sua võ-

tade , & nã se passou mais este dia. E despois q foy

noyte forão falar ao gouernador cinco capitães chis de
cinco jungos da China que estauão no porto, & disserã-

Ihe que tanto que ele chegara, que logo el rey de Ma-
laca lançara mão deles, & de todos os capitães estran-

jeiros que estauão em terra, & assi de sua gente, pêra

que ho ajudassem a pelejar cõ os nossos, & que eles te-

z 2
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uiTÍLO mnnoyra peia lugir, j)or(jue nào queriao ajudar el

rev ,
que lhes linha roubada sua fazenda como tirano,

íc Jioniem sem verdade: & sol)risso Jhe mandara aquele
dia reter dous jungos pêra a guerra que esperaua , &
era certo que auia de querer, porque na cidade aula

vite mil homõs , & os dez mil muyto bõs do guerra &
bè armados, & de laudeys, de laminas, despadas & es-

cudos que lhe Jeuarao os guzarates , ik, a fora estes vin-

te mil que erào naturays, em que lambem enlrauão muy-
tos jaós , auia muytos turcos, rumes, cciraçones & per-

sianos, que era niuy bõs frecheiros, & mais tinha el rey

vinte alifantes de guerra , &l por isso a nào duuidaria

quando a quisessem coele. Ho gouernador folgou muyto
com estes capitães chis, & agardeceolhe muyto ho aui-

so que lhe derào , & prometeolhes de lhe restituyr os

seus jungos, quer el re)^ de Malaca quisesse paz quer

guerra , & eles se lhe oíTrecerào pêra ho ajudar.

C A P I T O L O LIII.

De como Ruy daraujo auisou ho gouernador de tudo

quâlo el rey de Malaca delerminaua
, ^ do mais que

sucedeo.

JL^espois destes recados dantre ho gouernador & eirey,

se passarão dous ou três dias q lhe el rey na mãdou nhú
o q ele leue logo a mao sinal, mas dissimulaua pêra ver

se podia auer por be os nossos. E nestes dias lhe mâdou
Ruv daraujo recado por intercessã deNinachatu q sem-
pre lhe fizera muyto boas obras: & por este lhe escre-

ueo q soubesse certo q elrey de IVlalaca sabia quantos

Portuilueses trazia & quantos malabares, & que tinha

em muyto pouca cola sua armada por amor do grande
poder de gente que tinha que era tanto como lhe os cha-

lins linhào dito, & q todos os estranjeiros Irabalhauão

inuylo com el rev que na fizesse paz coele, porque não

auia dousar de cometer a cidade cora tào pouca gente,
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& que vinda a nioução de se tornar pêra a índia se tor-

naria: & posto q ousasse de a cometer que lhe não des-

se disso í)ois tinha gente em abastança pêra se defen-

der, porque nào auia ali nenhíi que não n)orresse so-

brisso, & q não gastasse quãto tinha. E os mouros de
Camba} a insistião nislo grãdemête, & pêra ajuda da de-

fensa da cidade lhe derão corenta bombardas, & ajuda-

uaos ho seu xabandar q era estante de todos os merca-
dores de Cambaya, pessoa muy prícipal ê Malaca, &
de muyto credito com el rey. E os mouros malayos lhe

persuadião ho mesmo per seus cacizes que sobrisso lhe

lazião muytas pregações, dizendo que os nossos erão ar-

renegados, ladrões & querião senhorear todo ho mundo,
& como assentassem em JVIalaca não auião mais de dei-

xar tratar nela os mouros & auião de tomar a terra pê-

ra si: porque dessa maneyra ho tinhão feyto na índia,

por isso que os não recebesse em sua cidade nem fizet;-

se paz coeles. E a fora todas estas persuasões peitarão

a el rey tão grossamente que a fora ele de si ser mal
inclinado pêra os nossos, se inclinou muyto mais, & de-

sejaua de os destruyr. E mandara logo recado ao seu

lasaujane, que era almirante do mar, que andaua cor-

rendo a costa com grade frota, que se fosse a Malaca &
desse supitamente na nossa & a queymasse, & que aí-

giia de pãgueiaoas que estaua da pote pêra dentro say-

ria naquele instante, pêra q tomassem os nossos no meyo
& não ficasse nenhu, & entre tanto el rey se fortalecia

de trãqueyras & cauas , & (jue a fora a gête que tinha

& alifantes, tinha oyto mil tiros de fogo antre bÕbardas

& espingardôes , & pêra ho deter ate que viesse ho la-

samane dissimulaua coele, por isso que se não fiasse em
suas palauras, nê falasse na paz ate não ser entregue

dele & dos nossos que estaua catiuos, & da fazeda que

fora tomada, porque sem el rey fazer primeyro esta en-

trega nào auia dauer paz nem amizade, neu) fizesse con-

ta dela. E isto vio ho gouernador claramente porque el

rey insistia em fazer paz sem entregar os nossos nem a
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fazêda, & tãtas vezes falou nesta paz sem fazer o que
lhe ho goueniaJor pedia, que ele lhe mandou dizer que
jiie nào parecia boÕ sinal de paz ler por forqa os nossos,

porq el rey de Pedir que tinha noue que foráo ter coe-

íe fugidos, como fora em seu porto lhos mandara á nao

antes de íhe falar era paz, & ele não queria mandar os

q tinha q escaparão da destruií^áo q Bêdara mádoii fa-

zer neles. Ao q eirey deu alg;ua escusa, &, insistido q
se tizessè as pazes primevro. E coisto armauase p;xgue-

jaoas, & sayào fura da pote como q faziào mostra Hl lo-

go se tornauào pêra dêtro, & em saindo desparaua muy-
ta artelharia na cidade. E ho gouernador dissiiuulaua a

tudo fazendo q ho nào entendia. E híi dia porque sou-

besse como se auia dauer com a cidade se viesse a pe-

lejar , mandouha ver por quatro capitães, que forão em
quatro bateys armados ao logo da ribeyra, a q logo say-

rào de dêtro do rio vinte panguejaoas armadas. Ho go-

uernador que as vio , & se temeo q pelejassem cô os

nossos, mandou em seu socorro outros, k, cò sua ida se

tortiarào as panguejaoas a recolher dètro no rio: & des-

pois disto tornou ainda el rey a mandar ao gouernador

os mesmos recados que dantes, &. ele llie respondeo co-

mo das outras vezes: acrecêtando mais que se os nos-

sos foráo tomados è guerra , ou por represaria, q se não

espantara de os nào dar, mas sendo tomados debaixo de
seu segiiro andado desarmados, &: sem auer causa pêra

que os espedaçassem que se esj)antaua muylo de não

querer dar aqueles q escaparão pois reqria amizade, &
^ ho desenganaua que nào auia de falar nela ate lhos

nào entregar, & que soubesse q leuaua muylo trabalho

cõ os seus q ho importunauão muylo que pelejasse pois

nào auia concrusam naquele negocio. Ao que el rey não
respondeo, & logo se passauào Ires ou quatro dias que
não mãdaua recado. E ho gouernador ainda q entedia
que aquilo era desprezo sofriao por amor do q djgo, &
assi porque el rey de Portugal lhe mandaua q nào fizes-

se guerra , se nào despois q de todo nào podesse mais

,
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que se isso não fora nem a ele lhe falecia juyzo pêra en-
tender ho pouco medo que el rey auia dos nossos, & q
tudo o que fazia era pêra escárnio deles , nê lhe falecia

animo pêra se vigar por guerra, & assi lho aconselha-
uão esses capitães honiês níancebos desejosos de pelejar

poio seruiço de Deos & dei rey de Portugal , & dizião

que se não auia de sofrer tanto desprezo, & que lêpo
era que se vingasse a treiçao que fora feyla a Diogo lo-

pez de siqueyra. E ho gouernador dissimulaua, alegado
ho regimèío que tinha, dizendo que quando de Lodo em
todo el rey não quisesse o que lhe pedia q então se vin-

garia. E vendo t^oltanzina tamanha dila(^ão, cuydou q
ho gouernador auia medo de pelejar com a cidade, nem
menos teue que poderia escapar que não fosse tomado,
& por isso fugio & se foy pêra el rey de Malaca, & as-

si fugio a mais da gête q estaua coele
, q ho gouerna-

dor sentio muyto, & logo soube que çoltanzina estaua
com el rey por auiso de Ruy daraujo

, q ho auisaua de
quâto se fazia na cidade: & isto por meyodeNinachatu.

CAPITOLO LIIII.

De como Fernão perez dâdrade com outros capitães pO"
serão foqo á cidade por mandado do gouernador

,
pelo

q elrey lhe mãdou logo Ruy daraujo ^- os outros nossos.

Jjintendendo ho gouernador ho mao propósito dei rey,
& determinando de lhe fazer algúa mostra de guerra
pêra saber que forças erão as suas, quis primeyro dar

cota disso a Ruy darauio & aos outros, & esforcalos,

temendo que receberião dos immigos algum dano: &
escreueolhe húa carta, cuia sustancia foy, que ele era

obrigado a morrer em iusta guerra por seruiço de Deos,
& dei rey de Portugal, seu senor & que aquela era muy
justa

,
pois via bem a determinarão dei rey, a que era

necessário desenganalo com lhe poer as mãos: & que
se por isso ele com os outros corressem algíi perigo que
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ouuessem paciècia. Ao que Huy daraujo resporideo co-

mo caiialeyro, & como Ciiristão, & dizia q não (luises-

sc nosso senhor que a nossa armada recebesse reues nem
abaliuirlo por se dar vida a ele & aos outros, q er.io o-

brigados a morrer polo seruiço dei rey de Portugal , cu-

jos vassalos era: que qualquer perigo q padecesse ho to-

inaua das mãos de nosso senhor, & ho aula em boa ven-

tura, c|ue soubesse certo que eirey de Malaca não que-

ria paz por lho estoruarem os estranjeiros & os guzara-

les de Malaca, por isso q lhe posesse as mãos, & que
fosse logo, porque quanto mais tardasse, tanto mais da-

ua lugar a el rey que se fortalecesse. Mostrada esta car-

ia |)olo gouernador em conselho, posto que ho parecer

de todos foy q dessem logo na cidade, quis ele primey-

ro fazer híl requerimento a el rey, & após isso algíia

mostra de guerra, resumindo no requeriuíento (q foy

assinado pop ele &: per todos os capitães) o que fora fey-

lo a Diogo lopez de siqueyra, & as delongas que fazia

sobre a entrega dos nossos & da fazêda : certificandolhe

que pois os não queria entregar ^ lhe auia de fazer to-

do ho mal que podesse , desenganandoho que as nãos
que leuaua na sua armada não agoardauão monção, nem
perdião viajem, nem querião carga, ne a deixauão to-

mar aos immigos dei rey seu senhor, porque como lhe

mandara dizer erão da gouernança da Índia, por isso q
lhe não daua estar ali mais dous annos que dez, & que
se não quisesse se não guerra que fosse certo que auia

de perder seu estado, & que sua fosse a culpa, porque
não podia ter coele mais cõprimõtos dos que ateli teue-

ra, & que do que auia de fazer, lhe daua por sinal mu-
dar hú anel dhú dedo ao outro, q logo mudou perante

ho messejeiro dei rey de Malaca, por quem lhe mandou
esle requerimento. A que el rey respondeo q ho seu co-

ração era boò , & que ele não tinha em conta Ruy da-

raujo níí os outros, & q logo os mandaria: & na hião

com a reposta, porrpje lhes ficauão fazendo de vestir,

& q entretanto mãdasse tirar as nossas nãos diante do
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porto

,
pêra lhe parecer que na estauào de guerra : &

assi outras palauravS boas, de que ho gouernador Tez mny
pouca cota

,
porq todas lhe parecerão enganos. Porem

porque el rey náo tiuesse achaque de não entregar os

nossos & a fazêda, mandou afastar os nauios de diãte

do porto, & esperou cinco ou sejs dias sem el rey com-
prir o que dissera, antes como ho gouernador soube por
Ruy daraujo nestes dias , mandou assentar sua artelha-

ria em todos os lugares, de que podia oíTender aos nos-

sos. O que sabido polo gouernador, n)âdou a Fernão pe-

rez dandrade, em q tinha muyta contiança
,
que com

dez capitães outros fossem em seus bateys a queymar
algíias casas dos inimigos que estauão metidas no mar,
& assi a três nãos de Cábaya

,
porq os guzarates per-

desse a cõfiança que tinhào de leuar sua carga nem tra-

balljfissein por estornar a paz. E vinda a preamar
,
par-

liose Fernão perez com os outros capitães, & pegados
cõ as casas deranlhe fogo : & começado darder mandou
el rey com muyto grade pressa Ruy daraujo & os ou-

tros , mãdando dizer ao gouernador q lhe não fizesse

guerra, porque nã queria se na paz, & que a fazenda

ele a mandaria logo, que mandasse aos nossos que lhe

na queymassem a cidade. E Ruy daraujo disse ao go-

uernador, que tudo o que el rey dizia erão mentiras,

& que a sua armada de panguejaoas não sayra a pele-

jar com os nossos bateys, porque ouuera el rey meJo
que entre tanto lhe fosse ho gouernador tomar a boca

do rio com os outros bateys , & com a galé & fusta , Sc

forçadamente pelejassem as panguejaoas: & que ele não

queria que os seus pelejassem no mar sem ho Lasama-
ne. E com tudo por ho gouernador comprir de todo com
el rey , mandou cessar ho fogo das casas

,
porem q se

posesse âs nãos de Cábaya polas causas que digo, & as-

si foy feyto. E nesta reuolta mandou ho gouernador ti-

rar os dous jungos dos chins donde os iramigos os li-

nhão, & mãdoulhos dar: & disse aos capitães que esta-

uão liures pêra fazeiê o que quisessem , mas que lhes

TOMO III. A^
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ppdia muvlo que se deixassem estar algus dias pêra ve-

rr ctmu) pelejauào os nussos , &, lio fim que auia dauer

IVlalaca pêra leiiarem nouas a sua terra. O q eles lizerao

dizendo que erào vassalos dei rey de l\)rtugal , & (jue

ode lhe seruiriào serè remidos por seus vassalos q esta-

uào prestes com sua gente que ja tinliâo cobrada pêra

ho seruirem se pelejasse, &c que se a viloria Hcasse coe-

le & os nossos teuessem assento em Malaca
, que ca-

danno viriào a ela cem jugos carregados da China.

C A P I T O L O LV.

De como vendo ho r/oiiernador que el rey de Malaca que-

ria coele yuerra , assentou com seus capitães de dar na
cidade.

V^obrado Ruy daraujo & os outros nossos, mandou ho
gouernador dizer a el rey que dali por diàte tomaria

concrusam na paz que assentaria com certos apontamê-

tos que lhe mandou, de que eráo os principais, que lhe

auia de dar lugar para fazer híia fortaleza, porque pelo

que fora feyto a Diogo lopez nào ousaria de deixar fey-

loria em Malaca, se não em fortaleza, &:. q auia de pa-

gar a dinheiro a fazenda que fora roubada na nossa fey-

loria : ao que elrey respondeo que tudo faria, mas nun-

ca o quis comprir, nem nunca mais màdou sobrisso ne-

nhii recado ao gouernador, & por seu mandado leuauào

a vender â frota algua especiaria & híi papo dalmizqre,

& algijas galinhas: &- as vezes como q fazia escarniu do
gouernador hia hu daqueles q lhe leuarao ho derradey-

ro recado, &c falaualhe em outras cousas muyto fora da
suslancia do recado qtie lhe leuara, & muyto esqueci-

do de responder a bem de feyto, &, isto ta sem nenhila
vergonha, como q ho gouernador fora algíi doudo, & ele

se espàtaua de tamanho desauergonhamêto , & de tanta

soberba como el rey lhe mostraua, nao somente nisto.,

mas em sayre alguas vezes as panguejaoas fora da poa-
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te com mnytos espingardòes tirados por cada parte, ou-
tras aparecia todas as estancias embandeiradas, & des-
paraua toda a artelharia , & outras vinhâo echadiços da
cidade, que dizia ao gouernador que auiào logo de che-
gar ao porto tantos junges armados

, q el rey mandaua
vir pêra ho goardarê : & tudo isto j)era ho espantar &
se ir. E tantas sobràc^arias recebeo, (jue não podendo
mais sofrer, determinou de rõper a guerra com elrey,

& pêra saber q modo tinha de defensam , & que soaja

de gente tinha, & onde estaua sua artelharia assentada,

madou dar na cidade hfi rebate com bateys armados de
bõbardas grossas , & assi duas barcac^as côpridas q ti-

nha tomadas. E nçste rebate se vio que acodio da ban-

da do norte onde estaua a pouoaçâo dos mercadores
muyto mais gele

,
que da banda do sul onde moraua el

rey, & que a [)onte era ho lugar mais forte, & em que
el rey tinha mais contiaut^a, por ele estar ali cô a sua

principal gente de guerra & com seus alifantes , Sc es-

tar pegada cõ a pote a sua mezquita
,
que dizia Ruy

d.iraujo que era híi luíjar muy forte pêra os iniigos: &
lambem pêra os nossos se lha ganhassem, porque podiào

segurar sua embarcação cõ pequenas tràqueyras, & H-

caua em sua mào poderem pelejar com a gète da pouoa-

cão grande, ou cô a da pequena onde moraua el rty:

& entrado por outro cabo acodiria todo ho pouo de INla-

íaca
,
que era tamanho como ja disse, & mais ganhada

a ponte ficaua a força dos immigos partida em duas par-

tes, & híia não podia socorrer a outra, se não pola j)on-

te , que cem homês poderião defender despois de ga-

nhada a quanta força de gête os cometesse, íazêdo co-

mo digo híia tranqueyra pequena. E dizia mais Ruy da-

raujo ao gouernador
,
que se híia vez ganhasse a ponte

que não lhe seria necessário pelejar mais porque el rey

se lhe entregaria: mas segudo se despois vio, não i\'j

assi, nê Ruy daraujo não sabia isto lambe como lhe pa-

recia , & os capitães dos Chins que estauào melhor ins-

trutos na força de Malaca, & vião a dos nossos quam
AA 2



188 DA HISTORIA DA ÍNDIA

pouca era a seu respeyto por serem as dezanoue partes

dl trento menos que os imniigos: cõsolhaurío ao gouer-

jiaJor (| nau sayse em terra, dizedoUie a grande fcjrqa

de gente que auia nela, que melhor tomaria os immi-

gos a fome, porque como na terra nao auia mantimen-
tos de sua collieita, se lhe tolhesse lio carreto que lhe

Ília por mar, nâo teriSo que comer & entregarselhehiào.

E porque isto era cousa muyto cõprida , & ho gouerna-

dor tinha necessidade de tornar â índia na mouchão nào

quis esperar tanto, & chauiando a conselho, disse aos

que se ajuntarão q lhe dissessem se auiâo de pelejar,

])orq ele tinha pêra si que não deuia de poyar ê terra,

se não auendo de f:rz.er fortaleza de qualquer maneyra
que podesse ser, porque se não podia segurar Malaca
doutro modo : porq pêra assentar feytoria sem fortaleza

ê poder de tão maa gente como a de Malaca, lhe não
parecia seruiço dei rey seu senhor, & lhe parecia muy-
to grande ter ele feytoria em Malaca por ela ser escala

de todo mudo & tão principal como sabião : por isso que
lhe dissessem todos seus pareceres. E todos forão de co-

iDÍi acordo que se deuia de castigar el rey de Malaca,
& derribarse sua soberba, & se se podesse fazer forta-

leza, q se fizesse porq séria muyto seruiço delrey de
Portugal. E coeste acordo, assentou ho gouernador que
Ho dia seguinte, que erào vUe quatro dias de julho vés-

pera do apostolo Santiago, em que ele tinha singular

deuação, se desse na cidade, & antemanhaã como ou-
uissem tarijer hua só trôbeta se ajunlariào todos abor-
do da caf)itayna embarcados com sua gète nos seus ba-
teys, & assi na gale & na fusta, & q desêbarcariào os
caj)itàes cõ a gole feyta em dous esquadrões, hu em ^
fossem dom loão de lima, Gaspar de payua, Fernão pe-
rez dandrade, lames teixeyra &, Bastia de miranda de-
sembarcarião no cabo da pote dÕdcstaua a mezquita &
as casas dei rey, & ele cõ a bandeyra real desembarca-
ria no outro cabo da ponte da banda da cidade. E de-
sembarcarião coele Duarte da silua, lorge nunez de iião,
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Simão dãdrade, Ayres pereyra, loâo de sousa, Antó-
nio dabreu, Pêro dalpõem, Dinis fernandez, Simão niar-

tiz caldeyra, Simão afonso besigudo, & Nuno vaz de
castelo branco, & que desembarcados acodirião todos
ao meyo da pote, & q dali lhes diria ho tempo o que
auião de fazer, porque como ele nã tinha visto a cida-
de, não se sabia determinar no q faria. E sabido poios

capitães dos Chis como ho gouernador tinha assentado
de peieiar, oíTreceranselhe cÔ toda sua gente pêra ho
aiudarê , & ele lho agoardeceo , & não quis dizêdo que
a vitoria estaua nas mãos de Deos : & que se por ven-
tura ele não sayse coela , & eles ho aiudassê, poderião
despois receber mas obras dos inimigos tornado a Mala-
ca , ou pelo mesmo feyto tomariào vingança em algna
gele sua que ainda andaua em terra: & tambê não que-
ria que fossem feridos em suas pessoas ou mortos algus
deles. Mas que lhes rogaua q se posessem todos na ga-
lé que auia destar mais perto dôde os nossos auião de
pelejar, pêra verê como pelejauâo, & dessem disso noi:as

em sua terra , & q lhe emprestassem as barcas dos seus
jíigos pêra a desembarcação dos nossos, porque os bateys
da sua armada não abastauão : & eles ho íizerâo assi.

CAPITOLO LVI.

De como ho (jouerimdor acometeo a cidade
, ^ ganhou a

pôle ér a mezquita com grande destruyçâo dos inimi-
gos : ^ de como se tornou aa frota

^ ^ a causa porque.

XJLO^outro dia q foy véspera de santiago, chegarãse os
capitães cõ sua gente a bordo da capitayna duas horas
ante manhaã. E feyla per todos a côfissam geral a hu
clérigo que os assolueo, abalou ho gouernador coeles :

& em amanhecendo que os immigos os virão ir, come-
rão de tirar cõ sua artelharia q tjnhão assentada em
suas estancias, de hua & da outra bãda da pote, & era
tanta & Liraua tão a miude que fazia tremer ho mar &



190 DA HISTORIA DA ÍNDIA

8 terr.i, & (udo era cuberlo de fumo. E cerfo (\ nunca
ate .iquele dia despois que os nossos comec^aráo a con-
quista da índia, comelerào cousa táo forte como esta-

u.i aquela ponte, nê em que esleuesse lanta arlelharia,

nem que leuesse tanta gele j)era a defender, &, tào de^

terminada a morrer sobrisso como esta: & jugando a

arlelharia dos ímigos, receberão os nossos dela algu da-

no ate cli.egarem a terra, onde poyarào repartidos conio

estaua determinado dando hiis & outros híia grande gri-

ta, & tanjèdo as tròbelas, & os inimigos derão outra,

tocado também seus instormentos de guerra, que fazem

hQ som áspero & espantoso, &. assi era a cousa muyto
espatosa

,
porque os imigos er<ào muytos em demasia, &

a mor parte deles bè armados darmas defeusiuas, Òc to-

dos deofesiuas, híis cõ arcos & frechas, outros cõ lanças

&: padeses táo compridos como os de Biscaya, & outros

com zarauatanas cÒ que tirauão híias frechas curtas &
delgadas emheruadas cõ tanta força que logo trancauào :

&, as feridas destas sam sem cura. De lodos estes gé-

neros darmas forào os nossos bê seruidus despois que
chegarão âs trãqueyras ^ estauào dhua banda & da ou-

tra da pote, & em ambas a peleja foy muy crua, & du-

rou hú boõ pedaço que os imigos se defendiáo valente-

mête: & assi morrerão deles muytos, & muytos dos nos-

sos forào feridos. E cÒ tudo os q hiào com ho gouerna-

dor como eráo mais q os outros que pelejauào na outra

Iranqueyra da bàda da mezquita entrarão primeyro, &
fizerào recolher os ímigos â boca da rua principal da ci-

dade, onde se teuerao, & se defendiáo com muyto es-

forço. Dõ loão de lima, F^ernào perez , Gaspar de pay-

ua , Bastião de miranda & lames teixeyra como entra-

rão a tranqueyra da banda da mezquita forão dar cõ el

rey, que vinha cõ muyla gente & a principal que auia

na cidade, & trazia seus alifãtes armados cõ grandes es-

padas atadas nos dentes & seus castelos encima cheos
de frecheiros, &, el rey vinha encima dhil destes alifan-

tes diàte de todos : & foy este esquadráo tào medonho
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que essa gele miúda dos nossos auêdo medo se come-
çarão de retirar, & Femào gomez de lemos & V.;sco

fernandez Coutinho se deixarão estar quedos, & poseráo

as laças no alifante dei rey, & feriranno tão mortalmen-
te que por mais que ho mestre q ho mandaua o quise-

ra fazer passar auante nCica pode, antes lio alifante ho
acolheo cõ a trõba , & ho lançou fora de si , & cõ gran-

de fúria virou atras, & deu nos outros alifautes, & des-

baratou os, & ele morreo : & aqui foy hua muylo gran-
de briga, porque vendo el rey que ho alifante fugia,

lançouse fora dele, & começou de pelejar: porque os

nossos erão ja muytos, que acodio logo dom João de li-

ma, & coele Martim guedez, & assi acodirão Fernã
perez, Bastião de miranda, Gaspar de payua, lames tei-

xeyra , & sua gente vedo que seus capitães pelejauão.

Dos immigos tambê auia muytos, & pelejarão muy bra-

viamente, & forão mortos muytos, & el rey foy ferido

em hua nmo de hua laçada, & saluouse polo na conhe-
cera, q doutra maneyra fora tomado, & forão feridos

muytos dos nossos, principalmente os capitães & outros

homês assinados que pelejauão na diãteyra: & como el

rey foy ferido q fugio, os seus se retirarão logo pêra ho
oyteiro onde estauão as suas casas, & fizerãse ali em
corpo: os nossos os não quiserão mais seguir, por aco-
dirê ao gouernador que estaua em grade aperto. Porq
ao têpo que os nossos começarão de pelejar cõ eirey, se
apartarão dele três capitães seus cõ obra de setecentos
dos imigos, & acodirão â pote pêra a bãda da cidade &
derão na traseira do gouernador q pelejaua cõ tamanho
peso de gete dos imigos, que nê ele nê os seus se po-
dião valer hús aos outros. E sentindo eles os imigos que
Jhe dauão na traseira, porq se os seus não desbaratas-
sem , mandou a loão de sousa , Ayres pereyra de ber-

redo, & a António dabreu q cõ a gête de suas capita-

nias fizessem rosto aos imigos: & eles ho fizerãocõían-
lo esforço, que sosteuerão ho seu Ímpeto que não pas-

sassem da pote. E estado nisto acodirão os outros capi-
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tàes que desbaratarão el rey, ouuindo a reuolta q hia

na pòLe , &. dera nas costas dos imi^os cõ grade grila,

ferindo os inuyto rijo. E quando se eles virão tomados
no meyo lançaráse todos ao rio cõ medo da morte , cuy-
dando de se saluar, mas não poderão porq ho peso da
niòlante dagoa que hia pêra dêtro os leuou todos a ter-

ra, & os nossos os matarão, & antreles forão os três ca-

pitães dei rey, de q hú auia nouie Tuambãdam homem
niuyto principal & priuado dei rey sobre todos. Feyto
isto tornarão estes capitães a acodir ao gouernador que
estaua pelejando com ho corpo da gête na boca da pri-

cipal rua da cidade porq os ímigos como erão muytos,
& via a pouquidade dos nossos faziàlhe rosto rauy ousa-

damete, & pelejauão cõ muyto esforço: & todauia os

nossos os fizerão retirar pola rua a diante ate dar em bo-

cas doutras ruas que sayão a ela, & os immigos se me-
terão nelas. E vendo que aqui podião tomar os nossos

no meyo, teueraase muy rijo. O que vendo ho gouer-

nador, como sabia que ei rey cÕ sua gente ficaua do ou-

tro cabo, & podia vir sobrele : & porq pêra quão poucos

tinha não podia entender em duas partes, recolheose à

ponte com determinação de se fazer forte nela, & da
bàda da cidade começou de fazer hiaa tranqueyra cÕ a
mesma madeyra que ali tinhão os immigos, & mandou
assentar logo hum par de tiros lambem dos que forão

seus que varejauão aquela rua principal toda ao longo.

E encomendou isto a Nuno vaz de castelo branco, & a

lorge nunez de lião, & q feyta a tranqueyra a goardas-

sem. E começando estes tiros de varejar, os immigos,
se recolherão ás outras ruas da cidade : & porem não

deixauão por outras partes por onde os tiros não vare-

jauão de dar rebates aos nossos, & torualos doqueque-
riào fazer, & cõ muytos esf)ingardões que tinhão sobre

os terrados das casas lhe fazião algií nojo: & no cabo

da ponle da banda da mezquita, quisera ho gouernador

começar outra tranqueyra, mas não jjode poios muytos

rebates que lhe dauào os immigos. E os nossos andauão
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tão cansados de pelejar, & tão desuelados da noyte pas-
sada que se na podiào ter em pe

, porque passaua de
nieyo dia & a calma era muyto grande, assi pola fazer
como por se lhes dobrar cõ ho trabalho, o que os fazia

enfraquecer, tanto que não auia quê os fizesse traba-
lhar, porque ja a natureza não podia sofrer mais traba-
lho & desfalecia, & não auia cõ que lhes tornar as for-

ças, porque como os bateys erão poucos pêra a gente
desembarcar não ouue neles Jugar pêra mantimento, &
também por ho gouernador polo dito de Ruy daraujo se
confiar que se faria forte na ponte, & que dali manda-
ria por mantimêto aa frota quando lhe fosse necessário:
& mais q como ganhasse a ponte el rey quereria paz.

E quando vio que tudo era ao cõtrayro do que trazia

imaginado, determinou de se tornar aa frota, porque
pêra mandar laa por mantimento não podia ser sem ir

laa algija gente, & qualquer que tirasse da que linha,
lhe fazia tamanha mingoa que mais não podia ser: &
pêra se fazer forte na ponte não podia, porque gête tão
cansada como a sua não podia fazer tranqueyras, & senx
elas postoq se recolhesse na mezquita sem mantimêto,
estaua certa sua perdição, por quão certo tinha acodi-
rem os immigos sobrele, & por isso determinou de se
tornap aa frota. Mas nê por isso deixou de prouar se se
podia fazer forte, animando os nossos a trabalharem. E
vindo a viração, mãdou a Gaspar de payua que com cen-
to dos nossos posesse ho fogo aa cidade daquela parte
que estaua junto da ponte, & ho mesmo mandou a Si-

mão marliz que fizesse da banda da mezquita onde es-

tauão as casas dei rey: & ambos ho fízerão assi, & dhíla

banda & da outra arderão muytas casas, & nas dei rey
se queymou ho seu estrado, & hua cadeira dourada, &
muytas alcatifas, & cortinas de seda borladas douro, &
muyta riqueza. E être tanto ho gouernador deu conla a
algíis dos capitães de sua determinação de se recolher,

dizendo as causas porque : & pois sabiào por onde auião

de desembarcar, & como auião dir apercebidos, que es-

TOMO IH. BB
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peraua em nosso senhor de tornarem muyto cedo a iSfa-

nli.ir a cidade & ficar senhores dela. E parecendo bem
aos capitães o fpje ho gouernador dizia, màdou fazer si-

nal de se recolherem, & seria ao sol posto, & ele íoy

ho primeyro q se recolheo, porque vendo a gente q se

recolhia se recolhesse logo, q se desinandauào algfis a
roubar, que roubarão duas casas dei rey cheas de mer-

cadoria, &: isto ieuarào da cidade, & setenta & duas

bombardas que eslauao naquelas estancias da ponte, de-

las de metal & outras de ferro, & híias tirana pelouro

de ferro cuberlo de chumbo, & outras de pedra. K isto

feyto fuy posto fogo aa mizquita , de que ardeo ho te-

lhado q era doía, & por dentro muytas obras que erão

de madeyra: & assi foy queymada híja grande casa de

madeyra que eslaua assentada sobre hum carro que ti-

uha trinta rodas, cada hua tamanha como hum quarto.

E esta casa mandara fazer el rey de Malaca pêra andar

nela pela cidade el rey de Pao que ele casaua com Ima
8ua íllha, &. tinha pêra isso aparelhadas grandes festas,

& hua das inuení;ões dela era esta casa, que estaua tol-

dada de seda por dentro, & embandeirada por fora, &
toda ardeo. E vedo el rey de Pào o que os nossos fize-

ràio desta vez, fugio logo pêra sua terra. Feyta esta des-

truyíjào que os nossos sembarcauão, acodirào os immi-
gos de todas as partes & fizeranlhe algum nojo de feri-

das, mas nê então nem dates náo morreo nenhu, & dos

feridos tào pouco, se na dos que ferirão com setas her-

uadas , de q morrerão algíis a que nào fizerào logo de-

fensiuos, porque a Fernào gomez & a outros a que os

fizerão viuerão, & os feridos passarão de setenta, &, dos

immigos forao feridos seio conlo & morrerão muylus.
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C A P I T O L O LVÍI.

De como hú mercador jao principal home de Malaca
m.âdou pedir seguro ao gouernador

, ^ lho deu , c^ de
como ho gouernador mandou hum messajeiro a el rey
de Sião.

JAI esta cidade como disse auia muytos laos, q sam os

mais valentes honiês , & rnais determinados de todas a-

quelas partes, & anlreles auia dous principais que auião

nome, hu Vtetimutaraja outro Quatepatir : & estes com-
petião ambos sobre quem precederia na honrra, estado

& valia, & Vteiimutaraja leuaua sempre auàtajê em tu-

do por ser mais rico de dinheiro, que tinha mais jun-

ges que Quatepatir nem nenhu outro mercador de Ma-
laca , & tinha moor trato, & mais poderoso de gente,

porque tinha seys mil homês laos seus catiuos os mais

deles casados que morauão ao derrador dele, & dhii seu

gêrro & dhíi hlho que tinha. E era tão poderoso q el

rey de Malaca lhe auia medo, & por isso ho amimaua
muyto, & ho deixaua ter pouoaçã sobresi na pouoação

dos mercadores, & por esta causa valia muyto mais sem
preço que Quatepatir & desprezauase dele, que nunca
lhe quis dar por molher húa filha que tinha solteyra , &
por todas estas rezões erão inimigos. E vendo Vtetimu-

taraja ho desbarato q os nossos íizerão na ponte, & que

não aproueitou a el rey ter a gente que tinha pêra lhes

resistir, temendose que ho gouernador tomasse a cida-

de, & destruyse tudo, quis segurarse pêra isso, & man-
doulhe hum grande presente de sandolos & outras cou-

sas , mandandolhe pedir seguro pêra toda sua família,

assi na terra como no mar. E por ho gouernador saber

sua valia & poder & ho ter de sua parte , lhe concedeo

ho seguro com condição que não fosse cõtrele : & pêra

ainda ho mais segurar, & fazer dele amigo, ho mandou
lambem visitar com presentes, & por amor dele não to-

BB 2
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cou em nenhum jugo Dajaoa. E posto que teue coele to-

das eslas amizades, nem por isso ele deixou de dar a-

juda a el rey de Malaca despois deste seguro. E man-
dandolho ho gouernador estranhar, respondeo que ele

daua ajuda a el rey ainda que era pouca , & que ho fa-

zia por ser eslranjeiro, &, nao podia viuer em Malaca se

ho assi nào fizesse. E com tudo ho gouernador lhe man-
leue ho seguro por ter menos immigos com que pelejar.

E segundo se despois soube Vtelimutaraja na pedia es-

te seguro ao gouernador se nào pêra se poupar & ficar

inteiro, porque esperaua cedo por hu grande senhor

Dajaoa chamado Patehonum, que auia de ir sobrn Ma-
laca cõ híia grande armada ,

que auia annos que fazia

pêra a tomar, & fazerse senhor dela, & pêra isto man-
daua diante tantos jaós a morar nela, & hiào poucos 8&

poucos pêra dissimulac^ão
,
porque quãdo fosse teuesse

em terra grande corpo de gente que se leuantasse con-

tra os malayos, & por esta rezão queria VlelÍH)utaraia

estar inteyro com seu poder: & também fazia conta que
tào desbaratados podiáo ficar os nossos ou os malayos

q»iaesquer que vencessem, que lhe seria fácil cousa a-

cabar de desbaratalos com ho poder que tinha, & fazer-

se senhor da cidade, antes que Patehanum chegasse,

& coesta determinação quis ho seguro. E ho gouerna-

dor por ter também de sua parte mercadores de Mala-
ca, lhes njandou dizer por Ninachatu que nào qria coe-

les nenlma guerra, senào paz & amizade, & por amor
deles não destruyra a cidade, & deixara de a roubar,

porque esperaua de a soster coeles , o qu.e eles crerão

ainda que não mandarão reposta: mas dali por diante

aconselharão a elrey que fizesse paz com ho gouernador,
& se lhe oífrecerào a pagar por ele a dinheiro a fazen-

da que lhe pedia. E el rey não quis assi por amor dos
mouros estranieiros lho contrariarem , como por ele se

auer por muyto iniuriado dos nossos lhe entrarem a ci-

dade, & tornou a reformar todas as estancias que tinha,

êL fazelas muylo mais fortes, & assenlar uelas juuyto
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roais artelharia da que tinhào dantes. E a rua princi-

pal da cidade que comec^aua da ponte, mandouha ata-

lhar com hua Iranqueyra, em que também mandou as-

sentar artelharia, & poios lugares j)or onde os nossos

desembarcarão mâdou meter muylos abrolhos heruados:

& pêra mais animar os jaós liures que auia na cidade,
niandoulhes pagar soldo. E de tudo isto foy logo ho go-
uernador auisado por Ninachatu , o que quisera sloruar

q não fosse auãte cõ mãdar leuar hú jugo grade cheo de
gête & dartelharia: & mâdou a António dabreu q hia

por capitão q fosse surgir junto da pote, & dali defê-

desse cõ a artelharia q se não fortificassem os ímigos.

E este António dabreu era bú fidalgo da ilha da madei-
ra , & por ho jÍAgo ser grade não pode passar do banco
com quantos remédios lhe fizerao , nem menos outro

mais pequeno, porque erão ja as agoas quebradas, &
foy forçado esperar polas viuas. E vendo os Chins que
a tomada de Malaca se dilataua, [)edirão licença ao go-

uernador pêra se hirem , & pediranlhe arroz, porque da
cidade por causa da guerra não podiãoauer nenhum mã-
timento. E ho gouernador lho deu em abastança, & as-

si lhes deixou leuar a pimenta que tinhào nos seus jun-
gos, posto que sabia que era dhu mouro malayo. Ecoes-
tas honrras & fauores que lhes ho gouernador fez forão

os Chins muyto contentes & dauão muytas graças a Deos
por os tirar do poder de tão maa gente como os mouros
malayos, & prometerão ao gouernador, que se os ele

lançasse de Malaca que viria nela tanta riqueza dos
Chins que se espantasse, porque polo mao trato que re-

cebião dos mouros não vinliâo ja tantos jungos como
soyão. E porque hum senhor destes jungos que auia no-

me Pulata auia dir aa cidade de Sião fazer mercadoria,
Jhe rogou ho gouernador que lhe leuasse hum messejei-
ro a el rey de Sião, que poios Chins sabia que era hum
grade princij-e muyto rico & poderoso de gente: & por
isso ho gouernador desejaua de ho ter por amigo, assi

pêra se fauorecer coele como pêra auer mantinjentos de
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seu reyno
,
que era lào perlo de Malaca como ja disse,

E ho iiiessejeiro que lhe mandou foy hum daqueles que
ibrào catiuos com Ruy darauio que sabia a liny;oa, por

quem Jhe màdou híia carta em que lhe dizia como fi-

caua no porto de Malaca, & o que tinha feyto , & o

que determinaua de fazer, que folgaria muyto se ho ele

quisesse fazer de mandar gente dos portos a pouoar Ma-
laca despois de tomada : &, isto lhe mandaua dizer por-

que sabia que el rey de Portugal seu senhor pola fama

que tinha dele, & saber que era gentio, lhe era muyto
afeyçoado, & folgaria de ter coele paz, amizade & tra-

to, ÒL coesta carta lhe mandou hua espada rica. E cois-

lo se partio ho messejeiro em companhia de Pulata.

C A P I T O L O LVÍII.

De como ho gouernador se apercebeo pêra tornar a pe-

idar C07H os iitimiíjos
, ^ como assentou com os seus

que ho fizesse.

JL/eterminãdo o gouernador de tornar outra vez a co-

meter a cidade & ir prouido pêra a tomar, & não tor-

nar atras, màdou leuàtar algilas pipas pêra coelas cheas

de terra fazer tranqueyra sem trabalho, & assi mandou
fazer machados, enxadas, & picões, porque de tudo te-

ue necessidade da outra vez , & muyta soma dalmazem

de setas porque não auia nenhij. E isto tudo & mãti-

mêtos mandou carregar no jungo
,
porque coele deter-

minaua dabalrroar a pote, & nele & nela se fazer forte.

E vindas as agoas viuas, porq ho iungo não podia ir

sem muylo trabalho & perigo, ujàdou a certos capitães

(de que hú foy Fernão perez dandrade, posto q eslaua

ainda ferido) q fossem em seus bateys pêra ho goarda-

rê, & pêra ho ieuarem â toa , & por a carrega que le-

uaua ser grande não ho poderão leuar sem se passarem

nisso alguas marés, porque não podia ir sem a montan-

te dagua, & coela ainda surdia muy pouco espaí^o. E

I
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vendo isto os immigos, determinarão de bo queyinar

com balsas tle fogo, o que ho gouernador soube Jogo

por Ninachatu , que linha inuyto grade trabalho de sa-

ber o que se ordenaua contra os nossos. E sabido polo

gouernador ho ardil pêra lhe queymarê ho ifigo, man-
dou fazer prestes todos os bateys da frota cõ garou pe-

zes muyto compridos, & nas põtas arpeos com cadeas
de ferro, & madou aos capitães que fossem dormir iun-

lo do iiigo. E na primeyra noyte em que os imigos a-

uião de laçar as balsas com a decête dagoa, vê polo rio

abaixo três barcos bem compridos que vinhão ardendo
com híla chama muy forte, & furiosa que aJomeauáo tu-

do ao derrador por grande espaço, a que os nossos ba-

teys sayrào Jogo dando a gente hua grande grita, &
com os arpeos dos garoupezes desuiarào as balsas que
não chegarão ao iungo, nê lhe fizerão nenhú noio , &
dali por diãte teuerão noue noytes este trabalho, porque
em todas arreo Jáçarão os imigos Ires balsas em cada
híja, & as vezes quatro. E cõ todas estas balsas não dei-

xauão eslar ociosa a niuyta artelhana que tinhão com
que tirnuâo ao iungo por todas as partes, & muytos dos
pelouros acertauão nele & ho passauão de parte a par-

te, principalmente despois que passou ho banco que es-

taua hum tiro de beesta da ponte, & erão os pelouros
de ferro cubertos de chumbo do tamanho dos despera

,

& erão em tanto numero, assi estes como outros tiros

despingardôes , que se ho iungo não fora cercado darrô-

badas nenhu dos q hião nele escapara de ferido ou mor-
to. E cõ tudo António dabreu foy ferido dhí^i tiro des-
pingardão que lhe deu polas queyxadas, & lhas passou
quebrandolhe a mór parte dos dentes, & Jeuandolhe hu
pedaço da lingoa. E sabendo ho gouernador mandaua
poer ê seu Jugar Pêro daJpôem & Dinis fernandez : do
que se ele agrauou , dizêdo que estaua ainda viuo, &
tinha pés pêra andar, & mãos pêra pelejar, & Jingoa
pêra mandar o que se auia de fazer, que em quãío le-

uesse vida nà auia dalargar ho lugar a ninguê, que da
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cama mandaria o q se fizesse. E coisio nao quis lio go-
uernador poer outros capitães no jugo : &. vedo q ele es-

taua ja perto da pote & ê nado que podia surdir auante
cõ qualquer toa, & que se mais dilatasse ho cometime-
lo da cidade que lhe meteriào ho jíigo no fundo, ou lhe

matarião quàtos hiào nele, determinou de a êlrar. E
auedo dezasseys dias q a cometera da outra vez , cha-

mou a cõselho, & disse a todos os q nele estauão. Deos
nosso seniior he muyto boa testemunha, q da primeira

vez q cõ sua ajuda, & por vosso esforijo ètramos a ci-

dade: eu a tornei a alargar cõtra minha võtade, assi

por nào irmos prouidos pêra íicar, como por vos assi pa-

recer bem
,
porque doutra maneyra eu me não tornara

aa Trota, posto que soubera perder a vida, porque nela

nào se perdia nada pois cada hii de vos pode ter ho car-

go q tenho. E em perderse esta cidade, se perdia muy-
to sem comparação, assi do seruiqo de Deos nosso se-

nhor , como dei rey de Portugal , cujos vassalos somos

,

porque ela he fonte de toda a especiaria, droga & ri-

queza de todo mundo: pouoada dos mais ricos merca-

dores que ha nele, viueiro do trato dos mouros que mo-
rào em todas as terras descubertas na índia & fora de-

la , de que se todos mantém, & com que se todos sos-

tem
,
porque sem Malaca não podem tratar em tantas

parles como tratauão, nem podem abastar ho Cayro,
Alexandria & Veneza de tanta especiaria, droga & ri-

queza, porque ela he a fonte de que corria pêra Calicut

antes que os nossos conquistassem a índia. E lançados

os mouros fora de Malaca , não somente se apagara ho

fogo da seyta de Mafamede que não laure mais por dian-

te , mas ainda parece ho mais certo caminho que pode

ser pêra os mouros despejarem a índia, porque despois

que lhe tirarão a mama de Calicut, se lhe tiramos esta

nào tem mais com que se mantenhão, pois em todas es-

tas partes se não sabe outro de que se tire especiaria,

se nào deste que he a principal cousa com que tratão,

& tomandolho nos com a despesa que se fez na armada
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que trouuennos , escusainos fazerense outras muylas, &•

rnuyto grandes em continuas armadas que será neceS'

sario andarem no mar pêra defenderem que não leuem
a Meca tanta riqueza como leuão, o que podeis bem ver

])or oyto nãos que aqui temos tomadas que leuão mais
que vinte das nossas, pois que fará em quantas daqui
partem cada dia a fora as dos estranjeiros : & este he
ho caminho por onde hia mais pimenta a Meca que de
CaJicul. E com esta chaue de mea volta, que he tomar
Malaca se ^arra este caminho, & el rey meu senhor fi-

ca senbor de tudo : & posto que Malaca seja muyto gra-

de, & pareça trabalhosa de soster, isso seria se Jio rey

dela teuesse mais terra donde se podesse reformar o que
ele não tem , se não se a perder fica de todo perdido,

& que me digais que tofnada por força se despouoara
dos mercadores gentios , & despouoada deles não presta

mais pêra nada, nê auera hi mais mantimentos, porque
por amor deles os trazem de Ibra. Digouos que abasta

<]ue fique Ninachatu, & seus parentes & amigos, a que
por amor dele tenho dado seguro, que confiados nele hão
de ficar, & estes farão tornar os outros que eu sey que
hão de permanecer, porque como eles estauão costu-

mados a viuer debaixo do poder & tirania dos malayos,
sem verdade & sem justiça, desarrezoados & soberbos,

& gostarem da nossa justiça, verdade, & fraqueza, man-
sidão, &, brandura, & a maneyra de que el rey meu se-

nhor manda que tratem aos que se fazem seus vassalos

nestas partes : & não digo eu tornarem eles a pouoar
Malaca, mas da índia virão outros a viuer nela, &. fa-

rão as paredes douro. Todas estas cousas que ditas te-

nho vos pus diante, pêra me dizerdes outra vez, se vos

parece bem fazermos fortaleza nesta cidade : porq he
minha determinação de em quanto gouernar a Índia não
desembarcar com gente, nem pelejar se não no lugar

que ouuer de soster cõ fortaleza, porque auenturar a
perder gente em cousa que não ha mais que toinala &
deixala , não me parece que he seruiço dei rey meu se-

TOMO III. > cc
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nliur, aul^djrar a perder hil homem por quanla riqueza
se pode ganhar. Ouuidas todas estas cousas poios do
conselho, a moor parle deles se aflirn)arào q se deuia de
tomar Malaca & fazer fortaleza , &, lacar os mouros fo-

ra , a outros lhe parecia muy dura cousa de pelejar cõ
tanta gente quàta linliào visto na cidade, & muyto mais
dura fazer furtaleza, &, diziào q vendo os imigosquelhe
entraràij suas tranqueyras, as lornarião a fazer lao for-

tes que as nao podessem os nossos entrar sem mu}tos
perderem ()rimeyro a vida, & que os que ticassem aper-
deriào também despois por ser muy demasiada a multi-
dão dos immigos q auia dentro, que com as frechas her-
uadas os matarião todos: & posto que se tomasse a ci-

dade, que os nossos auicào de tjcar taes da batalha, que
íícarjào mais pêra jazer em cauía que pêra fazer forta-

leza , em que se nào deuia de falar por ser ho tempo
luuy curto pêra tornarem a índia na moução : & que
lembrasse ao gouernador quanto importaua tornar laa

ates do inuerno por ho perigo em que ficaua Goa se ho
Hidalcão tornasse sobrela. E porem como os outros que
diziào que se ton)asse Malaca erào mais, nâo se tomou
ho parecer destes, & disse ho gouernador que ele tinha

por sem duuida que nosso senhor queria que se tomasse
Malaca, pêra que ho seu saneio nome ali fosse louuado
& exalçado, & ho sinal que tinha disso era, que sendo
os mouros tào auisados & sesudos, & tendo prouadas
suas forças com ficar desbaratados, &. sem esperança de
socorro de nenhua parle queriào ainda guerra, que nos-

so senhor lhes cegaua os entendimentos |)era que não
entendessem o que faziáo. E assentado que se pelejas-

se, delerminouse que ao outro dia que era sesta feyra

«Jez dias Dagosto , dua^ horas antemanhaà com a prea-

mar cometessem a cidade, 8c ho jungoabairroasse a pon-

te , & junlaiuenle poyasse ho gouernador em terra com
sua gente da banda da pouoaçâo dos ujercadores, &
que nao sayse em duas parles como da primeyra vez,

porque os inimigos estariâo melhor apercebidos pêra sua
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defensam do que enlão eslauao: & pêra que a gente
fosse inais aa sua vontade, fosse também a galee & a

carauela latina. E pêra que se impidisse que os inimi-

gos não acodissem tantos a defender a ponte, que hi-

rião com ho gouernador duas barcas com alguas peças

grossas darlelharia, que como Jio jungo aferrasse a pon-

te porsehiào dambas as partes da angra a tirar aos imi-

gos que acodissem, & goardariào as costas aos nossos

que auiáo de trabalhar em híías tranqueyras que ho go-

uernador auia de mandar fazer pêra sua seguraní^a.

CAPITOLO LIX.

De como ho (jouernador desbaratado ho poder dei rey de
Malaca lhe tomou a cidade^ ^' ho fez fugir dela.

A<.o dia seguinte, dia do bem auenturado mártir sam
Lourenço duas horas ante manhaà foráo lodos os capi-

tães a bordo da capitayna com sua gente embarcada nos

baleys, onde feyta a contissam geral, &assoltos per hum
clérigo, partirão pêra a cidade com preamar: & se muy-
tas bòbardadas & espigardadas teuerão da outra vez

muytas mais teuerão desta, porem na deixarão de pas-

sar auante, & ho jíago parecia hua torre com suas arro-

badas & seteiras, & artelharia por proa, & por ambas
as bandas, & com hú masto & gauia, & nela muytas
lanças, & arteticios de fogo & pedras, & em chegando
â ponte abairroou logo coela por mais que se os inimi-

gos defêderão, ãtre os quaes a reuolla era muy grande,
hus por defenderem a ponte dos que hiào no iungo, ou-

tros por defender a desembarcação do gouernador: &
erão as bombardadas & espingardadas tantas da tran-

queyra, a q os nossos hiâo desembarcar, que parecia

que a cada pao estauão duas bõbardas , & a cada bom-
barda cinco espingardões. Com tudo isto os nossos rom-
perão auante , & poyarào em terra cõ grande arroydo
de gritas & tanger de trõbelas : & nisto começão de cho-

cc 2
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uer da írãqueyra i^Taride inulliilào de frorlins

, de zara-
ualanas (Sc darcos , òc imjylas pedradas, 6i lanc^-as darre-
inesso , &. ferirão bem oylenla dos nossos: mas eles a
íora ferirem sem eò(o dos iinigos, matarão muytos, &
como eles erào miii((» mais dos que os nossos podiào fe-

rir Sc matar, defenderanse |ju b^ò pedaço primeyro que
os enirassem. Enirada esla tranqueyra, apartaranse lo-

go Dinis fernandez , lorge Nunez de liao, Nuno vaz de
castelo branco & laines leixeyra

, que por mandado do
gouernador hi;io ordenados pêra i^anhar a mezquita com
a jjente de suas capitanias, (Sc assi se apartarão outros

q tamhe hião ordenados pêra cometer a tràqueyra que
alalhaua a rua grande da cidade, porcjue nao acodissem
ali os immigos, de que morrerão nela muytos pola de-
fender, Sc por derradeyro ficou dos nossos. E deixando
ho gouernador nela os capitães que digo cõ corpo de
genie, foy logo com a gente de sua bandeira dar cosias

aos caj)iiães a q mandou tomar a mezquita, Sc estes

quando forão acharão ja despejada a ponte por António
dal)reu, que assi como abairroou coela assi a axorou do»
imníigos que não ousarão desperar os tiros que ho iun-

go leuaua por proa , Sc recolheranse aa tranqueyra que
estaua daquela banda antre a ponte Sc a mezquita: Sc

os nossos capitães que hião tomar a mezquita, derão
naquela tranqueyra, onde os inimigos forão (ão aperta-

dos, assi dos nossos por diante, como da arteiharia daa

barcas que jugaua por detrás, que alargarão a tranquey-

ra Sc foranse retirando pêra a mezquita, Sc os nossos

após eles : de maneyra que indo ho gouernador f)era lhe

dar cosias, achou que leuauão os iu)migos de vencida.

E neste tempo acodio também el rey de Malaca pêra

ajudar os seus, Sc hia sobre hurn alifante: Sc quando
soube ho termo em que a cousa estaua, fez volta pêra

os seus pa(;os , Sc hião coele obra de três mil homens a^

padessados os mais deles. E Dinis fernandez de melo q
hia na dianteira dos nossos como chegou aa mezquita

(que esluua despejada
J
nau quis passar auante, nemse-
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guir eí rey posto q chegou ])erto de sua gele, porque
tinha o gouernador defeso a ele & aos outros q náo pas-

sassem da mezquila por cousa nenhfia : & lambem se-

gíido se despois soube nao quis Dinis fernandez , &. os

outros capitães seguir a gente que hia com el rey, por-

que por outra rua grande parecia infinda gente dos im-
iiiisj;os que lhes ficaua nas costas se seguissem el rej.

E vedo ho gouernador ganhada a mezquila, deixou ê
goarda dela Nuno vaz de castelo branco, íamos teixey-

ra , Dinis fernandez & lorge nunez de liáo , & tornouse
â |)òle a fazerse forte, onde achou ja fora do jungo pi-

pas, enxadas, pâs & cordas que António dabreu tinha
mandado tirar pêra se fazer das pipas cheas de terra

hua traqueyra no cabo da ponte da banda da cidade, &
outra da banda da mezquila: & entre tãto que se as

pipas eneliiào entrarão pêra dentro da ponte as barcas
com a artelharia, qtie postas dhu cabo & do outro vare-

jauào cÕ os tiros fortemête & goardauão as costas aos

nossos que trabalhauão nas Irãqueyras da cidade que
forào feytas breuemente

,
porque não somête os baixos,

mas os altos trabalhauão a quê mais podia , & cõ muy-
to prazer cauauão área, & tomandoa as costas enchião

as pipas, & delas & de algiia madeyra fizerão duas tran-

queyras , & ê ambas foy assêtada artelharia: & forão

feytos toldos na ponte & no jungo pêra se apousentar a
gête. E entre tanto que se esta obra fazia , os imigos
faziào assaz de nojo aos nossos cõ sua artelharia & es-

pingardões, prícipalmête da banda da pouoação grade,
onde tinhão as bombardas & espígardões postos sobre
os terrados das casas, & a estes não podia a nossa arte-

lharia fazer nenhu nojo. O que vedo ho gouernador por
atalhar ao que faziao, mandou a Gaspar de payua, Fer-
não perez, Simão dandrade. Pêro dalpõem, António da*

breu, dô loão de lima, Ayres pereyra, Simão martiz &
Simão afonso

,
que repartidos em duas partes fossem

com sua gente [)or duas ruas da cidade, & q a corres-

sem toda, & não dessem \ida a cousa nenhíjia, E ele
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per;» os fatioreccr se pos em corpo nu rua principal com
li.isliào cie niiraiida , Duarte da silua, loáo do sonsa

,

lorçe botelho, & Afõso pessoa. Entrados estes capitães

pola cidade, achará logo algua resislecia nos imniigos,

cõ que apertarão tào ousadamête que os leuarão de ven-

cida, & metendose pola cidade, lualarão tanta gente do

pouo que não se pode crer , & com pressa se lançarão

iiiuytos ao mar, parecendoihe que laa se saluariào, &
afogouse a mayor parte, & a outra foy mor(a por aigfis

dos nossos que acodirão em dous esqijiles a fazelo : &
desta maneyra forão desapressados , & acaharanse as

tranquevras. Recolhidos os nossos capitães de fazerem

esta deslruy(jào na cidade, mandou ainda ho gouerna-

dor tomar duas casas junto com a pôle tia parle da po-

uoação grande Sc assestar artelharia nos terrad<s, &, bas-

tccelas de gente com capitães: & ho mesmo fez na mez-

qiiita, & forão os capitães, lorge nun«>z, Ncn*» vaz,

Dinis fernaniiez de melo, lames teixeyra , Ayres pe-

reyra & Bastião de miranda, & algiís dos bate}s man-

dou entrar pêra dentro da ponte, porque goardassem de

noyte ho rio, & mandou aos f| estauào neles que tiras-

sem os tiros que podessem em cada quarto da vigia, &
os outros mandou os pêra a frota, pêra que a gente do

mar que hia neles a ajudasse a goardar aos bombardey-

ros q laa ficarão: &, nestas obras que digo se gastou to-

do ho dia. E vinda a noyte que ho gouernador se auia

de recolher na |>õte, foy primeyro visitar os nossos feri-

dos que estauào agasalhados no jíjgo, ^ não forão mais

que os q disse, & nenhu na morreo, & dos inimigos fo-

rão mortos sem conto.
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C A P I T O L O LX.

Do q ho gouernaãor fez em Malaca despois de aterganha-
da de todo

^ ^ do que el rey fez despois que a perdeo,

T inda a noyle q ho gouernador se recolheo com a gen-
te bê cansada de tanto trabalho como leuou aqle dia,

assentou com seus capitães de ao outro dia ê amanhe-
cendo cometer a pouoac^ão onde el rey viuia, q ele não
cnmeteo no mesmo dia que ganhou a pote, porque em
a fortalecer se gastou a parte que ficaua por passar des-

pois de ganhada. E como ho gouernador sabia ho grão
poder de gente q el rey tinha consigo, & quão boa era
de guerra, & quão bê armada : & ele quão pouca tinha,

pareceolhe q era melhor irse metêdo pola cidade pouco
& pouco a saluo da sua gente, que meterse de roldão

cõ perigo de se perder. E aqla he a prudência do boõ
capitão tomar por manha o q não pode ganhar por for-

^a : que se ho gouernador quisera logo esbarrõdar quiçá

q se perdera segúdo os jaós com que auia de pelejar

sam determinados, & mais estando a soldo dei rey que
os auia danimar a pelejarê por amor do grade tesouro

que tinha, & sabia que entrando os nossos as suas ca-

sas lho auião de roubar. E isto que os nossos sabião os

fez muy aluoroçados pêra ao outro dia cometerê a po-

uoação onde viuiào el rey & ho príncipe com seus mã-
darins, que sam os fidalgos. Porem el rey não quis es-

perar este cometimento, que bem lhe pareceo que auia
de ser como amanhecesse : & como sabia q aos nossos
não se tinha nada, não quis perder ho tesouro pois per-

dia a cidade. E aquela noyte ho mandou carregar ê ali-

fantes, & partiose ate manhãa cõ ho príncipe, leuando
consigo esses capiíâes que lhe escaparão na batalha, &
assi os gouernadores da terra & seus mandarins, q to-

dos leuarão suas famílias, & foyse el rey meter polo ser-

tão ê quintaãs coesta gente ate ver o que ho gouerna-
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dor determinaua, q llie p.irecia q n;i quereria mais q
roubar a ciilaJe & irse. E parliilo el rey soube ho ho

p^ouernador em amanhecendo, & acofiio loj^o con) gran-

de pressa, mandãilo diante esses capiíàes corn sua gen-

te, q quando sobirào ao oyteiro onde el rey moraua vi-

rãno ir tào longe que desesperarão de ho poder alcan-

çar, &. ()or isso ho nào seguinio , & ficarão lâo agasta-

dos de se lhes ir assi el rey com seu tesouro, »]ue se qui-

serào vingar era queymar as casas dei rey & do prínci-

pe , & dos màdaris, & poseràlhes ho fogo: do que pe-

sou inuylo ao gouernador porq sabia quanto falo auia

dauer denlro, Si quando quis màdar apagar o fogo Ja
era tudo ardido, & perdeose ali muyto jnouel & muy ri-

co : ^ por isso ele defedeo cõ grades penas q ningue

não posesse mais fogo, Sc como os mouros acabasse de

jjespejar a cidade
, q ele a mandaria roubar. E ê algus

dias q se passarão nisso , sêpre o gouernador esleue na
pòle ^ no ji'igo, Sc e alguas casas, e sopre armada a ge-

le de dia & de noyte cõ grade vigia
, purq os imigos

como na podiào logo despejar porsere muytosdauâ muy-
los rebates. Nesle lepo pedira os mercadores PegiAs se-

guro ao gouernador pêra hirem a sua obediòcia, & de-

rãlhe quinhentos cruzados porque lhes nào mandasse
buscar os seus jíjgos, que era seys, &, ficarão em sua

amizade : &, após eles lhe foy Timutaraja falar & être-

garselhe por seruidor delrey de Portugal, & seu : &, dis-

selhe que hu filho seu que fora na batalha fora njuyto

ferido. Desapressado ho gouernador dos rebates dos uni-

gos , deu lugar que roubassem a cidade, saluo as casas

de Ninachatu, q estaua coele do prinieiro dia q ganhou

a ponte. E repartidos os nossos em quadrilhas roubarão

a cidade, & com quàto se nao bolio com as casas dos

Quelins, nem dos Pegíis , nem dos laos : somente nas

dos Malayos &: Guzarates , & outros estrangeiros, se

achou muyta &, muy grossa riqza de mercadorias, & a-

çharanse soterrados trinta & cinco marcos douro & vin-^

te cinco de prata , 8c em hu almazem dei rey se achou
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infindo líietal , & assi furão tomados passante de dous

mil tiros darlolharia de metal & aigus poucos de ferro:

& anlre esta arlelharia de metal se achou híia bombar-

da grossa, que dizê que el rey de Calicut mandou a el

rey de JVlalaca , &, assi forào tomadas muytas armas: &
com o que se tomou na cidade, &. mercadoria que se

tomou no porto, assi nas nãos de Cambaya & em algíis

jungos , & algi^is jungos que se venderão, & ouiros que

ficarão pêra el rey, & assi em cico mil fardos darroz, fi-

carão pêra el rey pagas as partes da gête passante de

duzentos mil cruzados, a fora muytos escrauos & escra-

uas que se tomarão neste desbarato & despois dele. E
porq ho gouernador assessegasse a cidade 8c se tornasse

a pouoar como dantes, fez gouernador & justiça dos

Chatis
,

qlis, a Ninachatu , & assi de todos os outros

gentios de Malaca, & tambê por lhe pagar quanto ser-

uiço fizera no fauor que dera a Ruy daraujo & aos ou-

tros catiuos, & assi naqla guerra ê lhe dar auisos das

determinações dei rey de Malaca. E dos mouros fez go-

uernador a Temutaraja, que seria home doytenta annos,

& coestes dous se assessegou ho pouo de Malaca, & se

lornou a pouoar como dantes de mercadores , saluo dos

Malayos, q estes não queria ho gouernador consentir na
cidade, nê onde os nossos os achauão lhe dauão vida.

Neste tempo soube ho gouernador como el rey de Ma-
laca se fora apousentar oyto legoas de Malaca ao logo

dhíi rio q se chama Muar, & deixou ho principe seu fi-

lho com seu arrayal , esperando como digo que deixas-

se ho gouernador a cidade: & por ho arrayal do princi-

pe estar perlo do rio, maiidou fazer nele estacadas muy
fortes porque os nossos bateys não podessem la ir, &
mais porque teue noua q Lasamane estaua pertu de Ma-
laca com sua armada, &, assi el rey da ilija de Linga
que era sugeyto a el rey de Malaca , caualeyro mance-
bo , & muyto esforçado, & vinha socorrer a el rey de
Malaca , &. quàdo souberão que ho gouernador estaua

de posse da cidade tornaranse. E sabêdo ho gouernador
TOMO III. DD
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a estacada que ho príncipe mãdara fazer, mandou logo

]k Gaspar do payiia, Fernã perez , Simão dadrade, Ay-
rjs pereyra, Frãcisco strrão, lurge nunez &l Ruy da-
raujo, que a fora a gêLe dos nossos leuarão mil & no-
uecõlos lioniôs da terra. s. mil laos q deu Temularaja,
seyscelos gèlios q deu Ninachatu , & trezêtos Pegiis ^
derào os senores <los iúgos de Pegu. E estes capitães
chegado as estacadas as arrãcarão , & o pricipe cumo o
soube fugio pêra õdestaua seu pay &l àlts q se kuàtas-
se o seu arrayal dera os nossos nele, & tiinaràlhe sete

alifàtes cõ seus castelos de madeira & su.is seelas coin

andores deslado lauradas de marfim , & pintadas dt)uro

de pao muy bem assentado, & titãs de muytas cores, &
leuarão tudo ao gouernador

,
que andaua ocupado em

lazer hua fortaleza de madeyra onde estaua a mezquila,
&. por dêtro desta fortaleza no mesmo dia em que se

começou, mandou abrir aliceces doylo ])ês de largura
pêra ho muro doutra de pedra & cal , & quis fazer pri-

mcyro esta de madeyra, porque se auia dacabar pri-

meyro que a de pedra & cal, que se fazia de cantaria,
as-si de sepulturas nobres como da mezquita, & doutros
ediíícios de que ho írouernador não sabia parte nem Ruy
daraujo lhe soube dar rezào deles, & achouse cantaria,

& tão fermosa que não podia mais ser: & muytas des-

tas sepulturas q erão de reys antigos estauão metidas
debaixo do chão, que forão tiradas com muy to grade
trabalho: & assi acharão outra pedra de cabeça de que
se fazia cal. E pêra esta obra em que os nossos Iraba-

Ihauão muyto, foy grande ajuda pêra os aliuar do tra-

balho muylos malayos escrauos , antre os quaes entra-

rão muyios escrauos casados com molheres, & filhos que
fora dei rey de Malaca, q os laos & Chatís liião buscar

|)or esses matos por mãdado do gouernador, & atreles

troMuerà outros malayos principais que ho gouernador

iiiàdou justiçar por saber claramente que forào culpados

na morte dos nossos que forào mortos em tepo de Dio-

go lopez. E vendo quatro mercadores dos principais de
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Malaca que estauâo com el rey ho íundamêto que ho

gouernador fazia da cidade , & sabêdo como se tornara

a pouoar tornarãse parela fugindo a el rey, que neste

têpo estaua em muyto grande necessidade de mantimê-

tos porque não auia dõde lhe fossem , & era a fome ta-

manha em Muar q os seus escrauos lhe fugião pêra a ci-

dade , & ele & ho pricipe se ouuerão daparlar por jor-

nada de três dias hum do outro, & nã lhe aproueitou
,

que crecia a fome de cada vez mais. E vendo eles que
a sua gente os deixaua por essa causa, & desesperados

de tornar acobrar Malaca táo asinha, porque nào ficas-

sem sòs de todo foranse pêra ho reyno de Pão, cujo rey

como disse era gêrro dei rey de Malaca, onde segijdo

despois foy dilo ao gouernador morreo elrey de Malaca
de fruxo de sangue, & ho principe se chamou dali por

diante rey de Malaca, & se tornou a Muar leuando muy-
tos mantimentos & gente, & ali se fez forte com tran-

queyras 5 & com artelharia.

C A P I T O L O LXI.

De como o gouernador por apagar a moeda dos mouros
em. Malaca , mandou laurar moeda : ^ da solenidade

com que foy pregoada,

X. ornada Malaca apouoarse como dantes , estauâo to-

dos seus moradores muyto contêtes da justiça em q ho

gouernador os mantinha, & da verdade q achauão nos

nossos, & dizião que ateli nã ouuera niica aquelas duas
cousas era Malaca , & que estauâo seguros dos roubos
passados, principalmente ho pouo que era mais tirani-

zado. E coeste contentamêto mâdarão os mercadores
seus jugos carregados pêra os portos onde os custuma-
uão de mandar, & dali por diante hião muytos a Mala-
ca carregados de mantimentos & despeciaria, com o q
ela estaua muyto abastada & rica , & porq nela não a-

uia moeda se não dos mouros, determinou ho gouerna-

DD 2
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tior de a inarular fazer, assi pêra apagar de todo a dos
mouros, como pêra que mandasse poer na que se lauras-

se as insinias reaes .dei rey seu senhor. E tomado so-

brisso lio parecer dos Chalins gentios, & outros liomês
honrrados moradores da cidade, mandou logo laurar moe-
da destanlio, & de duas moedas pequenas q se chama-
nat) caixas, màdou fazer liua a que pos nome dinheiro,

&, de dez dinheiros outra, a q j)os nome soldo, & outra

de dez soldos, a q pos nome bastardo: & porque não
auia moeda douro nem de prata, nem nunca a ouuera
(se nào j)or peso faziào os mercadores suas compras &
vedas) determinou cõ cõselho dos q digo de mandar fa-

zer moeda douro & de prata, &. â do ouro foy posto no-

n)e calholico &. pesaua mil rs, &- a de prata outro tan-

to, & chamouse malaques, &. ambas forão do mais fino

ouro k, praia q se poderão afinar: porque auia homês
que sabiào fazer prata baixa &- alta, & assi ouro. Aca-
bada de fazer aquela quãtidade de moeda, que pareceo
ao gouernador que abastaria pêra começar dapagar a
dos mouros , mãdouha apregoar desta maneyra. No ali-

fante dei rey cõ seu castelo cuberto de veludo, hia ar-

uorada a bandeyra real, & dentro no castelo hião Antó-
nio de sousa de Santarém, & hú filho de Ninachatu ca-

da liíí vestido à sua maneyra muyto ricos & galantes,

& diàte deles algus alifantes adestro com seus castelos

tan)he ciibcrtos de panos de seda , & diàte hião os nos-

sos trombetas & outros muytos instormentos da terra,

& hião dous pregoeiros que pregoauão em lingoa malaya,

que aquela moeda era a que mandara laurar ho muyto
alto & muyto poderoso rey do Manoel rey de Portugal

& de IMalaca pêra proueilo dos seus moradores, &c ^ ho

seu capitão mor & gouernador da índia mãdaua em seu

nome que dali a vinte dias não corresse mais a moeda
dos mouros sopena de perdiíncnlo da fazeda. E dando
este pregão tocauào as nossas trombetas , & despois to-

dos os outros instorniêtos , & António de sousa com ho

filho de Ninachatu espaihauào decima doalifanie amoe-
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da assi douro como de praia & estanho, & assi correrão
Ioda a cidade acõpanhados de gente sem coto, que hiào
pasmados da grande solenidade cõ que esta moeda foy

apregoada. Isto acabado mandou logo hogouernador poer
caibo da mesma moeda que se apregoou , & coisso foy
apagada a dos mouros , & dali por diante correo a Por-
tuguesa.

CAPITOLO LXIÍ.

Em que se descreue ho grade reyno de Sião
, ^ de como el rey

de Sião mandou hum embaixador ao gouernador.

\^s capitães chins que leuarão ho messeieiro do gouer-
Jiador pêra elrey de Sião: partidos de Malaca fizera seu
caminho via da china, & daqla bãda passando ho es-

treyto que se chama de Cincapura, entrarão em híi

grande rio, & dahi se forão nos paraos dos seus jungos
pelo rio acima ate hua grande cidade q se chama Vdiâ
onde estaua elrey de Siãa, que he muy grande senhor,
assi de terra como de gele , & foy ja mayor porque co-

meçaua na cidade de Tenaçarim em passando Pegu , &
dali indo ao longo da costa se estendia ate a pota de
Cincapura , de modo que tomaua do mar da enseada de
Bêgala ate a outra enseada em que a costa faz volta pê-
ra a China: & de Tenaçari cortaua dereyto pelo sertão
ate a mesma enseada, em que entraua ho reyno de Ma^
Jaca, ho de Pão & outros reynos q se lhe aJeuantarão,
& estão fora de sua obediência. E com tudo he muy gra-
de senor , & tem mnytos & bõs portos em ambas estas
costas, & todos sam grandes cidades em q se tratão
muylas & muy ricas mercadorias. Em todo este reyno
geralmente ha ouro, prata, beijoim q he rezina daruo-
res , lacre, estanho, a que os da terra chamão calim

,

almiz^re, & assi muytos mantimêtos: chamasse Sião por
amor da principal cidade que se chama assi, que está
metida pelo sertão trinta legoas ao longo dhfi rio tão lar-

go & tão fundo
5
que nadão nele jungos carregados , he
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cidaJe rn;i5'-to i;ran<.le &, populosa, (Sc de ricos & formo-

sos edifícios, &- de imjy grosso trato, abastada em gra-

de aiiòdança de muytos manlimenlos , he ho principal

assento dos reys deste reyno, & tê aqui híjs riquissiinos

paços Sc muy deleytosos com jardins de diuerso aruore-

do, & de muytos géneros deruas cheirosas, &. de muy-
tos canos dagoa & tanques muy apraziueis, & casas dou-

radas de dentro & de fora. Este rey de Sião como digo

he muy rico de thesouros, grão seíior de terra, muy po-

deroso de gente, assi de pé como de cauaio, & tê muy-
tos alifantes de guerra, he gentio, & assi ho sam todos

os de seu reyno tirando os dos portos de mar que sam
mouros : & estes se vão negociar ao sertão não lhe con-

sentem lenar armas : tê os gentios deste reyno costumes
Diuy desuairados das outras gêtes. Dão as íilhas a quem
lhas gaba de fermosas

,
quando algum morre seus parê-

les ho come assado, & assanno em três paos q estão

empinados, & juntas as pontas huas com as outras, &
no meyo hií gàcho de ferro em que ho morto eslâ de-

pendurado polas curuas sobre hua grade fogueyra, &
em quàto ho assam ho chorão os filhos se os tem,&des-
pois dassado comeí;ão de comer & após eles os outros,

& queymào os ossos naquela fogueira: & a rezão que
dão porque fazem isto, dizem que porq sua própria car-

ne não pode ter melhor sepultura que eles mesmos. E
chegando os capitães Chins a esta cidade Dudiâ onde
cslaua el rej'^ de Sião, mandarãlhe dizer do porto como
lhe trazião híi messajeiro do gouernador da índia por el

rey de Portugal q íicaua em Malaca, & logo foy aos pa-

raos dos chins híi capitão dei rey de Sião com duzentas

lancharas cheas de muy ta gête: & sabêdo do nosso mes-
sejeiro ao q hia màdou o dizer a el rey, que lhe man-
dou que lho leuasse : &. assi ho fez, & forão coeles os

capitães chins acompanhados de toda a gete das lãcha-

ras. Indo ho nosso messejeiro pela cidade, assi por ir

com grade festa, como por ser home de nação, & trajo

Ião nouo naqla terra todos sayão auelo : & acompanha-
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do de grande numero de gente foy ter aos paços dei rey,

que achou em hua grande sala assentado em huacadey-
ra alta destado dourada, & a sala paramentada de bor-

cados, & ele vestido muy ricamête ao modo chim : & to-

das suas molheres & filhas assentadas dhua banda & da
outra da sala, acompanhadas de suas damas atauiadas
de borcados & de sedas & com muyto ouro & pedraria.

E recebido hu messejeiro dei rey com muyto gasalhado,
deulhe a espada & a carta: & com tudo folgou muyto,
priíicipainiêle despois que ouuio o que dizia na carta
que llie ho messejeiro leo, & preguntou muy miudamen-
te pelo que ho gouernador fizera em Malaca, & por el

rey de Portugal, & seu estado de que ho messejeiro lhe

deu rezão, porque era discreto: & por lhe el rey fazer

hõrra lhe mandou mostrar toda a cidade , & assi hú ali-

fante branco que não ha outro no mundo, & tê el rey
isto em lata estima q se chama senor da alifante bran-
co. El rey ficou Ião contente do q o gouernador fez em
Malaca, q determinou de ter amizade coele , & mãdar-
Jhe seu embaixador sobrisso, & pêra fazer coele paz em
nome dei rey seu senhor, & despachou logo ho messe-
jeiro que auia de tor»ar cõ os capitães chis, & mãdou
coeles seu embaixador. E assi se partirão todos daqla
cidade & forão por terra ate os baixos de Capacia , &
ali serabarcarão ê três panguejaoas cõ que chegarão a

Malaca , onde ho gouernador tinha os muros da fortale-

za em tal ponto que começauao de fazer as ameas , &
esíaua muyta artelharia assentada. E os capitães chins

lhe entregarão ho messejeiro, dizêdo q tinlião comprido
o que deuião. E ho messejeiro lhe trouue hua carta dei

rey de Sião parele , & hu anel com hu robi, & hum es-

toque douro, & hua copa douro. E a mãy dei rey de
Sião lhe mandou huas manilhas de pedraria & três bu-
retas (louro, & pêra el rey de Portugal hua carta do
mesmo rey de Sião selada & çarrada : &, na caria do go-

uernador lhe daua el rey muytos louuores sobre ho fey-

to de Malaca, que tinha por muyto grade, offrecêdo seu
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revno, sua pessoa, sua gente pêra seruiço dfl rey de
Portugal, & assi os manlimòtos & mercadorias q fossem

necessárias de sua terra pêra isso, & dandose por inuy-

to g;ràde amigo do goueniador, & outras muylas cousas

dauiizade. Ho gouernadur fez muyta honrra ao embai-
xador dei rey de Siào , & ouuiolhe sua <3baixada, & por

d;\o ser têpo pêra se partir pêra sua terra ho nào des-

pachou logo: & assi fez muyta honrra aos capitães chins

a ^ fez mercê em nome dei rey seu senhor. Após este

embaixador chegou outro dei rey da laoa , que he hua
ilha grande q est?i da banda de leste da ilha de çama-
Ua , &. lào perto que se aparlào ambas per hii canal de
dez ou doze legoas de largo que te muytas ilhas ])eq-

nas , & anlrelas eslà cunda que he pedac^o da de çama-
ira , em que ha muyta & muy boa pimSta, & passada

t^uda está pêra leste a ilha da jaoa, q jaz leste oeste. A.

costa da banda do norte será de cêto & selêta legoas,

& a do sul nào he aída discuberta, & por isso chamão
os marinheiros ao q he discuberto ho nieyo desta ilha:

te na parle discuberta rauytos portos qsam cidades gra-

des, s. Tíiba, Pauaruca, Cidayo & Agací, & este he
ho melhor porto & de moor trato. He esta ilha a mais
abastada darroz , carnes, assi saluajes como domesticas

que se sabe no inundo, & assi doutros niantimêlos&, to-

dos muyto baratos, nace nela pimõla, canela inda que
tão delgada como papel, gingibre, ouro & cobre. A ge-

le do sertão desta ilha sam gentios, & os dos portos do
mar mouros: sam os naturais da ilha baços, grossetes

aparrados & mal feytos, porê as molheres sào aluas & de
boÕ carào, & de fermosos corpos, grades musicas & en-

genhosas , &, tratanse muyto be. Os homes andáo nuus
da cinta pêra riba sem nada na cabeça, trazem os ca-

belos tosões & arrepiados pêra cima, & as barbas pela-

das, o que custumào por galàtaria : a mayor jura que
fazê he por sua cabeça , 5c dizem que não ha dauer so-

brela nada, & matào quem lhe pÕe a mão sobrela, & por

xiâo andarem hiis mais altos que os outros não faze casa
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de sobrado. São muylo soberbos, niêtirosos & (redores:

sam muyto ousados & pelejão sem medo. Suas armas
sam boas lanças compridas de ferro, de folha doliueira

sem espigão, trazê outras armas q chamão crises que
Jhes seruê como a nos as adagas, trazê cimilaras como
turcos, & padeses de pao muyto leue & estoperilo que
os cobre dalto abaixo, trazê zarauaíanas cÕ que tirão

frechinhas de palmo heruadas , & arcos Ião compridos
como arco de pelouro de corno de bufaro de duas peças,

não estimão a vida por matarem hum grão senhor, &
se adoecem promete a Deos de tomarê outra morte njais

hõrrada se lhe der saúde , & como sam sãos vanse po-

lo lugar õde morão & malào quantos topão ate q os ma-
tão. São lã soberbos q desprezão todas as outras nações
do mudo, & crê q não ha nenhíia tão boa como a sua :

sam todos muy engenhosos ê oíficios machanicos &. gra-

des artilheiros, & por isso os eslimão muyto na índia,
& fazem poluora, & sam bõs bôbardeiros: fazê muylo
boas armas lauradas de tauxia & de molamo, & fazênas

em horas & |»ôtos por feytiços de que sabem muyto, &
dizê que quê as traz q não pode morrer em batalha nê
ser vencido, & fazê outras q matão como auentào san-

gue: & estas que fazê cò feytiços estão em as fazer dez
annos pêra esperar pelos pontos, em q as hão delaurar,

& estas estimào os reys muyto. São grades monleiros &
caçadores, tê muytos caualos, caês & aues de caça, &
leuâo a caçar & a montear suas molheres em carreias

cubertas cõ formosos leytos de maçanaria & dourados,

Ho principal rey desta ilha he gentio, & mora no ser-

tão, & he grã senor de terra & poderoso de gele. Pola

fralda do mar ha outros reys q sam mouros & obedecem
a esle gentio, & as vezes se lhe rebelão & ele os torna

a sugigar. Este rey sabendo q ho gouernador tomara
Malaca ficou muyto espantado, & determinando de ter

coele paz & amizade, lhe mandou sobrisso seu embai-
xador, q despois de chegado a Malaca & darlhe sua em-
baixada , lhe deu híi presente da parte dei rey, que fo-

TOMO IH. EE
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rào liua (luzia de lanchas com fundas de pno muy be pi-

tadas nielidas nos ferros: hu pano tào cõprido como hu
l>eiraine, em que eslauão pintadas todas as suas bata-

lhas cò suas carretas cò castelos de madeyra q tirauao

caualos, & alifantes armados com castelos do mesmo,
& el rey naqlas carretas com quatro bandeyras, & pin-

tado ct)m seu estado, & cada cousa deslinta por si, &
tào natural que nào podia mais ser, & deuliie vinte si-

nos pequenos de sua vsança que sam de fuzileyra, &
nao da feii;ao dos nossos, & tangense cõ pat)S como a-

tabaqs , &- tàgedores coeles
, q os tàj^iào acordadamête.

E ho gouernador folgou muyto cÕ a êbaixada deste rey

e cõ sua amizade por amor dos muytos màtimêtos q auia

ê sua terra, de q INlalaca tinha necessidade poios nào
auer nela, & fez muyta honrra ao embaixador, &. maa-
douho inuvlo bem apousenlar.

C A P I T O L O LXIIÍ.

Dos muylos chaixadores que vierâo ao gouernador dos

reys comarcãos de Malaca.

x\ eslcs dias chegou ao gouernador híi messejeiro dei

rey «le Campar que he híi peqno reyno na j)onla da gran-
de ilha de (^amatra defrõte de Malaca, não ha nele se

nào n)alas daru(jre<los que dào ho lenho aloés, a que na
índia ch.iniao calambuco : as aruores sanj grandes, &
como sam velhas cortanas & tiranlhe ho lenho aloés, q
he ho seu amego ou cerne, & ho de fora se chama a-

gnila. r. ambos estes paos sã de muyto preço, principal-

mente ho calambuco que vai na índia a p(íSO douro, &
dào cheiro suauissimo esfregado ho àlre as màos, & a
aguila queimado. Este messejeiro dei rey de Capar, pe-

dio seguro ao gouernador de sua parte, & assi hua ban-
deira das armas reaes pêra lhe ir falar, que queria ser

vassalo dei rey de Porluíral , & ficaua no rio de Muar
coiD dez lancharas. E daudolhe ho gouernador ho se- I
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guro & a bandeira, foy el rey a Malaca, & fezlhe hogo-
uernador grandíssima hõrra por ser aquele ho priíneyro

rey que na(juelas partes se fazia vassalo dei rey seu se-

nhor por sua votada, & deulhe inuytas dadiuas. E ele

lhe deu de presente pêra el rey de Portugal oyto fardos

de lenho aloés & aguila, & dous de lacre. E feyto vas-

salo dei rey de Portugal, se tornou pêra sua terra muy-
to contête com muytas cousas que lhe deu ho gouerna-
dor, que também despachou ho êbaixador dei rey da
laoa, outorgandolhe paz & amizade da parte dei rey seu

senhor, com cõdiçào que ele deixasse trazer pêra Ma-
laca os mãtimentos q os nossos quisessem trazer, &
mandoulhe peças de veludo & dezcarlata , & hu alifan-

te pequeno porque os estimauão lâ muyto. Tambê ho

almirante do mar dei rey de Malaca que se chamaua
Lasamane, home discreto &• boõ caualeyro de idade doy-

lenta annos sabendo ho fundamêto que ho gouernador

fazia de soster Malaca, & q ho rey velho que fora dela

era morto, & seu filho não tinha esperança de a cobrar,

determinou de se ir pêra ho gouernador, & mãdoulhe
pêra isso pedir seguro & bâdeira. E ho gouernador lha

mandou, fazendolhe muytos oíTrecimêtos por ser da qua-

lidade q era : mas ele não veo, & dissesse q por lhe es-

creuerem de Malaca que se não fiasse do gouernador
purque ho queria matar. E isto lhe escreueo quem re-

ceaua que vindo ele ho tirassem do mãdo q tinha & ho

darem a Lasamane, q receoso de sua vida não quis ir

a Malaca, & deixouse estar em Muar com a armada q
tinha, & cada dia vinhão ao gouernador embaixadores

de muytos reys comarcãos, assi da terra firme conio das

ilhas: & erão tantos que se não fiaua deles parecendo-

Ihe q hiào mais a espialo que a pedir paz & amizade. E
era tão prudente que sempre fazia crer a estes estran-

jeiros que tinha muyta gente de guerra, tendo ele muy-
to pouca & a mais dela doente, & pore todos trabalha-

uão: de que os estranjeiros se espãtauão muyto. E tan-

to se estêdia a fama do gouernador por aquelas partes,

EE 2
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que nao nuia nenhu rey nem senhor que não quisesf?e

sua an)i/a<le, &, ele a d.iua a toilos. E com ho gouerna-

dor ganliar Malaca se desfez quasi de lodo ho traio da
especiaria dos mouros do mar roxo, poríjue esta «Ta a
principal fòte de que a leuauão & na de Calicut. E jja-

nhada malaca ficou aos mouros algua especiaria q auião

de Calicut, que era pouca cuusa (a respejto da fj leua-

uão de IMalaca) por amor das nossas armadas que goar-

dauíio a costa do Malabar: & era Malaca (amanha cou-

síi q linha necessidade doutro ^ouerflador com genie &
aruiada como a índia, porq mnyto mais mouros & muy-
to mais grossa riqza ha de Ceylào pêra dêtro, & muyto
mores mercadores &: mais ricos do que ha na Índia.

C A P I T O L O LXIIII.

De cn7no Pulatccão clrou húa noyte na ilha de Goa côgrade
poder de gcte : ^ da treyçâo q ordenou aos nossos.

^abeilo ho Hidalcão q ho gouernador era fora da ín-

dia, & q Merlao linha pouca gente nas tanadarias on-
deslaua, determinou de lhas tomar, & pêra isso mâdou
Pulalecao seu caj^ilào cõ Ires U)il hou)ês em q enlrauão
muytos turcos de caualo. E sabedo Merlao sua ida, lhe

eayo ao enconiro cõ quatro mil piàes da terra & trila de
caualo, & desbaratouho. E segui nd(jlhe ho alcàço os tur-

cos de caualo q hiao fazendo voltas aos de Merlao, ma-
tarão Iqarao seu capitão, & cõ sua morte ouAie nos seus

tamanho desconcerto q os turcos que hiâo desbaratados

se tornarão a fazer S corpo , & voltado sobre Merlao ho
poserão em desbarato com tanta gente morta, q lhe foy

forcado fugir & deixar a terra, (\ cobrada por Pulatecà

cijydou dí^lrar a ilha de Goa conio da outra vez, & man-
dou cometer a g^ente da terra que se leuantasse contra
os nossos, notificandolhe sua determinação de (ou)ar

Goa. E como na cidade ja na auia se na getios, & es-

tauáo escaldados da deslruyçào q ho gouernador fizera
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reles pola treyí^ão passada, nâo quiserào conceder na q
lhe Pulatecào ccmeiia que fizessem , antes Crisnâ ho
disse logo ao capilão, & cc mo Pulalecão eslaua de pos-

se da terra firnie : pelo que ele & Duarte de n)elo en-
tenderão em goardar os passos da ilha cô fusla^ & ba-

teys que tinhào , & assi lifia caraueleta & hú carauelão

q poserào no passo de INaroá, pcrq por ali podiâo pas-

sar, da terra firme á ilha de Gia, pêra o q Pulatecão
se apercebia quanto podia têdo feytas suas jangadas q
fez em Antruz, & assi alguas fustas de cayro que fez^

pos em obra sua passajê à ilha que fez mtado JVJarqo ê
híia noyte de grade tscuridào & têpeslade de venio &
de ehuua, assi c( mo da outra vez. E porque sabia a
grande vigia que es nesses linhão no rio de Benastarim
& no passo Dagacim, nào quis ir a ncnhu deles por não
ser sentido, & lhe tuibaçarem a gele ccmo fizerão da
outra vez que se ouuera de perder, & foyse ao ilheo dos
bugios que está defronte Dagacim & perto dele, & dali

costeado a ilha pêra Gca a velha, se meteo por esteiros

& açudadas darrozais, onde desembarcou com grande
parte de sua gête sem ser sentido dos nossos q vigiauão
ho njar por estarem aj)artados dali, & por a escuridão
da noyte ser grande, com que parece q enganados os
nossos q goardauâo ho passo de Naroâ no carauelào &
na caraueleta q não virião os immigcs, teuerão tão mà
vigia que nào sintirão algus capitães de Pulatecão, q por
seu mandado tambê entrarão por ali, & derào tão de su-
pito nos nossos que os matarão, & lhe tomarão ho ca-
rauelão, & a caraueleta. K Pulatecão espalhou assi os
seus

,
porque os nossos não podêdo acodir a todos os

passos da ilha entrassem por algíí , & por isso os mãdou
lambem entrar por Benastarim , onde forào sentidos do
tanadar, que com os que estauão coele por strem pou-
cos fugirão logo pêra Goa, & ho mesmo fez ho tanadar
Dagacim, & os q estauão no mar despois que foy ma-
nhaã q souberào que a ilha era entrada dos immigos,
que aquela noyte entrarão tantos que quando foy sol
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8av<lo linha Pulaluc/io mais de mil & (]uinhcntos homí^s
cofiái^o, òc os outros náo fazláo se nau j)assar da terra

liriue &. ajuntarse coele em corpo: os da terra que mo-
rauao por ali ao derredor ilie forào logo dar obediência.

K como ele se temia que os nossos por serem poucos
senào alreuerião a pelejar coele em batalha campal, &
se auiào de querer defender dos muros a dôlro cò que
n:io poddria auer eíTeyto sua determinação <jue era to-

mar a cidade, intentou hu ardil com que não somete os

acolhesse fora dela, mas que se lhe não podessem la a*

colher se os desbaratasse, & mãdou a hij pião da terra

que fosse muyto correndo a Goa & dissesse ao tanadar
iiiòr que em Goa a velha estauâo obra de duzentos mou-
ros que entrarão a ilha, &. que os Gãcares darredor ven-

do que não erao mais se ajuntarão & os tinhão cercados

q fossem os nossos asinha & q os tomarião, & matariào

antes que fugissem. E quãdo ho pião chegou a Goa coes-

te recado que foy pola manhaã, achou ho capitão a ca-

valo com obra de corenta hon>es dos prícipais que inuer-

nauào em Goa, que queria ir socorrer a lienastarim a

pelejar coesses mouros q lhe ho tanadar dissera que en-

trarão na ilha, & defender a outros que nã entrassem:
& tinha mandado a Diogo fernandez que era adail que
fosse descobrir dha cabeço contra Benastarim se pare-

cião os immigos & que gente era. E em quãto Diogo
fernãdez foy fazer isto com cico de caualo que forâo coe-

le , chegou ho pião canarim cô ho recado falso de Pula-

tecão , & deuho ao tanadar mòr q também estaua a ca-

ualo com ho capitão. E porque com aquela noua ouue
aluoroço antre os outros piães, que erão seyscentos, pre-

guntou ho capitão que era aquilo, & ele disse que não
sabia o q dizia aquele pião que lho pregunlasse ele. E
sabendo o que dizia, aluoroçouse logo ho capitão como
homem mancebo pêra ir matar aqles mouros, & pregíi-'

lou ao tanadar mur que faria: dizèdolhe ele que não sa-

bia, não curou mais de ho preguntar a outrem. E sem
loinar conselho sobre cousa de tanta importância como
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aquela, nê esperar poio adaii & pelos outros, se mudou
do caminho que eslaua pêra fazer a Benastarim, & aba-

lou pêra Goa a velha cò trinta & cinco de caualo com
ho tanadar mòr & quinhentos piâes, de que os trezen-

tos erào canarins & os duzêtos Malabares muyto bõs
frecheiros, & era seu capitão hú que fora goazil de Ca-
nanor valete homem de sua pessoa & muyto amigo dos
Portugueses. E indo assi descobrio ho piaoCanari (que
leuara o recado falso) aos outros piães a treyçâo que es-

taua ordenada aos nossos, côselhandolhes que fugissem,
porque assi ho auia ele de fazer: & assi ho fizerao que
todos os piães Canarins se deixarão ficar poucos & j)ou-

cos como que cansauào & escondianse, & tambê os Ma-
labares tlcauão atras de casados, que ho capitão leuaua
tamanha pressa, que sobindo ao cume de húa serra que
está sobre Goa a velha nao hião coele mais q treze Nay-
ques que sam como cabos desquoadra dos piães: & es-

tes por serem homês de vergonha & muyto amigos dos
nossos. E chegando ho capitão ao cume desta serra, vio
quasi ao pê dela em híi campo obra de mil & quinhen-
tos mouros bem armados lodos fechados em híia pinha,
& antreles cinco capitães a caualo com seus sombreiros
& rabos com que os abanauão. Ho capitão que era mais
esforí^ado pêra pelejar, que repousado pêra capitanear,
como vio aquela gente preguntou ao tanadar que fariào :

ao q ele respõdeo que não sabia porq lhe parecia aquilo
royndade, pois via quanta auantajem auia do numero
daquela gente ao que lhe dissera ho pião que leuara ho
recado que não parecia nem nenhíi dos outros Canarins
que visse ele o que queria fazer.
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C A IM T O L O LXV.

De como o capitão de Goa pelejou com os immifjos <5' os

desbaratou: c^- como despois Joy morto ^ desharaladoy

^' do que os nossos Jizerao despois disto.

V^uuida a reposta do lanadar, pregíjtou ho capitão aos

nossos lio mesmo que lhe pregíilara. E na resj)õiledo

ninguém, disse ele. Senhores vos calaisuos, pois eu tam-

bém sou bonito vamos auante. Ao que logo respondeo

Manuel da cunha como homem desejoso de ganhar hõr-

ra , auãte : en(ão disserão lodos outro tanto. R dizendo

isto decerão lodos pola serra abaixo, q era lào ingrime

íj quasi q lhe corria as selas sobre os pescoi^os dos ca-

iialos, que se os mouros teuerào acordo ao decer os ma-
tarão todos. E chegados dous tiros de besta dos iinigog

pouco mais ou menos, deteueos ho capitão & fezihes Ima
lala, dizendo. Bem vedes senhores cojno estes perros

eslào quedos, que não he se não cò medo de nos outros

de nos verem tão determinados a coinetelos, & pasmão
de ver nossa determina(;ao pola defereça que ha de sua

irjultidào á nossa pouquidade. Esperemos em nosso se-

nhor que pêra sua destruyçào nos Irouue aqui : por isso

senores como tiuestes ousadia pêra decer da serra, assi

tende pêra dardes neles, E lembreuos q os q morrerê

Iprâo certa a gloria pêra as almas, & os viuos a hòrra

pêra os corjios : & coisto moueo pêra os inimigos que
nunca se destizerão da pinha em que estauão. O que
vendo ho capitão, em chegado deles hum tiro de pedra

deteuesse, mádàdo ao tanadar que fosse com os seus a
Irauar coele. E disse 1'ero coresma ao capitão, que se

auiào destar com os imn)igos aos iles q receberião deles

iriuvlo danno, porque no mais que hua frecha que ca-

da hum lanç.-ísse abasiaria pêra os matarem a todos, que
dessem Santiago &. não esperassem mais. Ho capitão lho

ttíUtí em mercê, & louuàdo muyto seu conselho fez de
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lodos hua fieira pêra darem ujellíor nos ími^os , & cor-

reos duas vezes, esíorc^ando os, & dizendo que auia de
ficar detrás pêra ver como cada hum fazia. E mandado
tanjer as Irombelas, dizendo Santiago foy ho priuieyro

que comeleo os immigos, & is nossos coele , & os rom-
perão húa vez, & dando logo volta os romperão outra,

deixando hiis mortos & feridos das lani^as , & outros pi-

sados dos caualos, & dos nossos tanjben» forào fferidos al-

gas poucos, antre os quaes foy mestre Afonso com hum
zagiicho : porem os injniigos se desbaratarão logo & fu-

girão contra ho mar jíito dondeslaua Pulatecuo, reco-

lhendo a sua gente que passauão da terra firme em jan-

gadas & fustas, & ajuntauanse ali em corpo coele que
estaua a caualo. E quando estes virão vir fugindo os ou-

tros & os nossos após eles , começarão de fugir sem a-

proueitar a Pulatecào esforçalos , & remeterão ao mar
pêra se saluarem nas jangadas , & tão desatinados hiào

que se afogarão obra de trezentos, & os outros se espa-

lharão pelo campo indo os nossos depôs eles , & assi os

piães Malabares que ja erão chegados, & eles às fre-

chadas, & os nossos as cutiladas malarião bem quatro-

centos dos immigos, & tomarão os caualos aos capitães.

Pulatecão q vio ho desbarato dos seus , como homem a-

cordado determinou de se tazer forte, porque bem vio

que estaua certo que fugindo, nem ele nem quarUos fos-

sem Coele poderiao escapar, porque os auiã os n(;ss<i,s de
seguir, & como os seus hià desbaratados não auião de

fazer volta aos nossos por mais que os esforçasse. E por-

que ja não podia recolher todos por quão desmandados
andauào, recolheose com os que mais prestes pode a-

juntar, que forão oytenla turcos homens de preço, &
que seruião muylas vezes de capitães, & que eslauão

bem armados , acolheose coeles a híja mama de terra

que se leuantaua naquele campo, & era cercada de pe-

dra com duas eiradas, & antre hua & a outra estaua

hum padrão de pedra como que antigamente seruira de

fortaleza. E vendo ho capitão fazerse aquele corpo, co-

TOMO III. FF
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nliecco pelos sinaes que ali esfaua lio capi(ão dos immi-
gos, & assi liu disse a Manuel da cunha, pregulandi.lhe

o que faria, & ele disse que íi>s^em auarUe, & ajuniou

h(i capilào consiij;o & c<»m JManuel da cunha ale quator-

2e de caualo , Pêro Coresma , Ar)tonio correa , Francis-

co de madureyra, Fernão caldeyra, Fernão correa, IVla-

nuel de sousa lanares, niestre Afonso, Basl ião rodriguez

conlad^r ísc escriuão da camará da cidade &i, oulrus qua-
tro. Ho tanadar como vio a delerminação do capitão

^

disselhe que por nenhu modo fosse comeler aqueles que
erão liões

, q deixasse ajuntar os seus piàes que ja co-

nicçauào de chegar, & que eles lhos malarião aas fre-

chadas ou fariao que se lhes entregassem, porque a ca-

ualo não lhes podia fazer nojo pola colheita em que es-

lanão: do que ho capitão parece que se agastou, & com
sober!)a de sua grande & demasiada vitoria, disse que
quem vencera mil & quinhentos homõs não auia nada,
que não auia de temer corenta ou cincoenta mouros fa-

nados & aifenados. E vendo ho tanadar que não queria

íreu conselho calouse , & ho capilão comeleo os immi-
gos , ele com Manuel da cunha, & algus destes qualor-

ze por hfia parle do padrão & os outros pela outra: &
pêra ainda os imniigos os mais conuidarem a cometelos,

sayrão ate qua&i ho padrão, & como ho capitão & Ma-
nuel da cuníia (que forào os primeyros) entrarão foran-

se recolhendo de vagar, & acolhendo os dentro da cer-

ca , desfechão com seus zagunchos ntuy brauamente, &
dos primeyros trancarão hum pelos peylos ao caualo do
cnpiíão que logo lho derribarão & tonjouho debaixosêse
píjdcr leuãlar, &, ao de Manuel da cunha deranlhe hiia

culilada polas ancas com que tirou tantos couces que
deu coele no chão, & quasi que ho capitão & ele cayrâo
ambos a hu topo, & logo forào mortes per algus dos iini-

gos , de que os outros furirão muyto mal sele ou oylo

dos nossos, & tanto que ouuerão por seu barato de se
Fr*yr & não ir mais auanle , especialmete võdo morto ho

capitão ik. derribado seu guião. R aqui parece q nosso
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senor quis goardar estes porque se Goa não perdesse &
a Chrislitidade da Índia nào recebesse tamanha quebra,

q quando os nossos sayrào da cerca assi apertados nê
Pulalecâo os seguio, nê outros dos seus q ali eslauão
juntos se lhe poserào diãte pêra ©s deter & mal tratar,

mas vedo os vir denodados lhe derão lugar q se saysê,

E quis nosso seiior q os nossos se ajularão logo & íorã-

se caminho da cidade sê falecer mais q ho capilão &
Manuel da cunha: & porê ho feyto íoy tão façanhoso q
mais nào pode ser, mas ho capitão nào soube agardecer
a nosso senhor a mercê que lhe fazia, &. quis atribuyr

tudo a sua valentia, nào tomando ho conselho do lana-

dar quando lhe disse q não cometesse Pulatecào q os

seus piães lho matariâo. E este tanadar ho fez ali muy-
to valenlemête, que a fora malar muytos dos imigos a-

judou com Pêro coresma a meler os nossos ê acordo de
se ajuntarem & hirêse logo pêra a cidade, onde chega-
rão indolhe os immigos ladrando ate as duas aruores q
nunca ousarão de çarrar coeles : nê o q Pulalecâo fez

foy se nào como desesperado de se nà poder saluar. E
chegados os nossos â cidade, foy grade aluoroço na gen-
te cõ a entrada dos mouros, & com a morte do capilão

pola guerra q se esperaua , & quiserão logo todos fazer

seu capitão a Francisco panloja
, q por ser alcayde mor

era sua a capitania: mas ele a nào quis por a terra es-

tar tão reuolta con»o estaua , & assi ho disse, o que lhe

todos tacharão muyto. E vedo os officiaes da camará da
cidade, & assi os da fazenda dei rey , & lodos esses fi-

dalgos & caualeyros q auia em Goa como Francisco pan=

toja não queria ser capitão, lhe fizerão assinar hú auto

q se disso fez , & assinado êlejerào lodos ê camará por

capitão a Diogo mêdez de Vasconcelos poslo q estaua

preso, vista a necessidade q auia de capitão, & q pêra

ho tempo outro ho nào podia melhor ser, assi por esfor-

çado, como prudente & autorizado. E despois de ho fa-

zerem capilão Francisco panloja se arrependeo de ho

nào ser, & requereo que ho fizessem, mas não lhe apro-

FF 2
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Hei (OU. E foylo Dio;j;o mendez capilào, Crisna lhe dis-

se que bem sabi.t q os turcos erào seus iinmii^ds por

amor i\os nossos, & que eslaua cerlo queymarenllie as

casas & (leslriiyrennos, que lhe pedia que os recolhesse

na cerca, & que lii se ai>asalhari;io nas ruas eni fendi-

IhÒes, do que ho capilào foy coniele, & a Crisnà deu
casas onde pousasse com sua família, & os oulros aga-

salh.iranse polas ruas da maneyra que digo, & hi tirihào

suas mercadorias, assi de panos como de mantimenlos,
de que na cidade auia poucos se lio cerco fosse perlon-

gado, & por isSo ho capitão mandou recolher na cidade

quàlo gado pode auer, fazendo conla que ho mandaria
tirar apacer cum goarda se os inimigos não assentassem

Lo arrayal perto da cidade: & se nào que ho mandaria
nialar &, salgar, que mayor medo auia aa fome que aos

immigos cõ quanio nà-o tinha mais q duzêtos Portugue-

ses que fossem pêra pelejar, anlre os quaes auia coren-

ta de caualo , & tinha seyscêtos piàes Canaris & Mala-
bares, & a oiilra gête que se recolhia na cerca era muy-
1a, & ho màlimeto pouco parela, & por isso pos ele gra-

de goarda no q auia no almazê dei rey pêra a necessi-

dade. IL porque ho arrabalde a que ètào chamauão vila

Aelha (que era daquela parle onde agora eslâ a hermi-

da de Santiago) nào ficasse desemparada, mandou ao

lanadar moor & a Araijlu branco hu valete canarin), que
cõ seus piães a goardassè & vigiassem de dia & de noy-

te , & a <Jefende8sê dos imniigos se viessem, & por os

muros da cerca & baluartes , ordenou suas vigias & roí-

das , &. proueo tudo como era necessário.
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C A P I T O L O LXVI.

De como Piãatccão assentado seu arrayal em JBcnastn-

ritn lúa correr á cidade^ ^' de como lhe os )iossvs sayão

^' leuauão a melhor.

.llintrada na ilha toda a geie de Pulatecâo que erão

Ires n»íl hoinês de peleja, turcos, coraçones
, pérsios &

canarins, eiu q auia cento & cincoêla de caualo, recu-

Iheose ele a Btnaslarim onde assentou seu arrayal, assi

por ser ho passo onde lhe podia mais asinha acodir so-

corro da (erra Hrme , como por não ser mais de hua le-

g;oa da cidade & estar a hi perto hua alagoa pêra dar

de beber aos caualos & ao gado. E como assentou seu

arrayal, começou de edificar híja cerca de muro com al-

gús baluartes cÕ deterniinai^ão de fazer hfia fortaleza pê-

ra se recolher nela & defenderse do gouernador posto

que socorresse a cidade, & q daqla fortaleza a poderia

oHidalcão tornar a cõquistar, & assi lho escreueo. E le-

do assentado seu arrayal, foy cõ toda sua gête dar vis-

ta â cidade, & pos a niòr parte dela em cilada, & mos-
trouse cõ a outra aos nossos, porq parecêdolhes poucos

os prouocasse a pelejarê coele , & q os leuaria ate a ci-

lada como que fugia , & ali os mataria a lodos, que nao
ousaua de pelejar cõ os nossos ê batalha capai, porquào
escaldado ficou de ver tào asinha desbaratados os seus

quãdo Kodrigo rabelo os foy buscar a Goa a velha. E
Diogo mendez como vio os immigos, & q erâo poucos
sayo a eles, f)orê doendolhe ho cabelo de lhe terê arma-
da algíja royndade hia rõ grande teto. E isto lhe fez q
chegando a cilada ho tomarão os imigos apercebido, &
pelejou coeles cõ tanto esforço, assi seu como dos seus

que os desbaratarão cõ niaíarem & ferirê algfis ficado os

nossos todos sàos , & também ho lanadar mor & Raulu
ho fizerâo muy valêteniente. E desbaratados os irriigos,

rccolheranse os nossos a cidade , & forão recebidos cõ
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grande fesla: & Jali por diàle corrião os immig-os mny-
t;is vezes a ci(UcJe, í^ pelejauào cò os nossos por recu-

Iros &, com vollas 6l j)()eríiJullie ciladas, porq como disse

nào ousauao doutra ínaneyra. E sempre nosso senor seja

louuado os nossos leuauào a melhor dos ímigos & mala-
uíiu muylos, &- dos nossos erào feridos algus : &logoco-
iiio ho cerco comeqoii, chegou a Goa Francisco pereyra
de herredo ê húa fusla, em que ieuou trinta homês Por-

tugueses f|ue lhe deu Diogo correa seu tio capitão de
Cananor ôde se esteuera curado de híia dí)e(^a q lhe de-

ra e Goa ates ()ue ho gouernador fosse pêra Malaca. E
sabêdo ele q Gua eslaua cercada , disse a seu tio q se

queria ir pêra là, & ele màdou coele aqles trinta Portu-

gueses, cõ que ho caj)itào de Goa folgou muyto por ser

em tal lêpo, & deu a goarda de hua estancia a Francis-

co pereyra
,

pêra q a goardasse cõ os íjue trouuera de
Cananor, &, mandouihe dar hú caualo pêra quado oa-

uessem de sayr aos immigos.

C A P I T O L O LXVII.

De como ho Hidalcão deu a conquista de Goa a seu cu^

nhado Roçalcâo
, ^ do erirjano que Roçalcão fez aos

nossos pêra ho ajudare cótra Pulatecâo : éf de como
ho deitou fora da ilha ^' ele ficou nela, ^ cercou Gua.

Q
r^abêdo ho Hidalcíio como Pulatecâo ganhara as tana-

darias da terra firme de Goa, & linha senhoreada a ilha

& cercada a cidade, determinou de a tornar a cobrar,

tanto q fosse desocu[)ado da guerra dei rey de Narsin-

ga : & j)era entre tanto comet^ar de fazer ho alicece,

inàdou a hii seu cunhado chamado Roçalcâo boõ caua-

leyro & turco de geração q fosse fazer hQa fortaleza no

passo de Benastarim porque receaua de a fazerè ali os

nossos & lhe tolherê a passajê [)era Goa como ja disse,

ôde despois de acabada se recolheria & faria guerra à

cidade ate a tomar
,

pêra o q lhe deu seys inil homês
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de peleja , turcos , coraçones
,
persianos, arábios & abe-

xins, & deulhe prouisam pêra Puialecào lhe entregar a

gê(e que linha & se ir parele. E pêra sostêtanjêlo de
tudo islo lhe deu as rêdas das (anadarias da terra firme,

E coesle despacho se partio Roçalcão , & chegou de-

fronte de Benastarl da banda da terra firme, dôde man-
dou recado a Pulalecâo, q nunca quis obedecer as pro-

uisões do Hidalcào, dizêdo q pois ele ganhara a ilha q
auia de fazer a fortaleza & conquistar a cidade. E vedo
Roçalcão q não queria obedecer âs prouisões que tra-

zia, determinou de ho laçar fora da ilha por força, pê-

ra o q lhe pareceo que lhe era necessário ajuda dos nos-

sos
,
que determinou dauer por engano, a que deu còr

com algÍAS dos nossos q forâo catiuos na nao em q hia

Fernã jacome quando indo de çacotorâ deu â costa ê
Dabul q ele trazia côsigo, & andauão na capitania de
loâo machado q vinha coele : & assi andauào tambê
Duarte tauares q fora catiuo na terra firme despois do
gouernador tomar Goa a seguda vez , & por este man-
dou Roçalcão dizer a Diogo mêdez, q ele vinha por mâ-
dado do Hidalcão pêra destruyr Pulatecão q andaua le-

uantado cõtrele, & tomara as tanadarias da terra firme

sê seu mandado, & como tredoro lhe comia as rendas,

q se ele o quisesse ajudar a destruyr q se liuraria da
guerra q lhe fazia : & q ele lhe prometia q fizesse paz
coele em nome do Hidalcão, & pêra isso trazia os cati-

uos q digo, & em sinal disso lhe raãdaua logo aqle : &
assi outras palauras, mostrando quanto desejaua a paz,

E cuydando Duarte tauares que aquilo era verdade, a-

feyçoouho ainda mais quando ho disse a Diogo mêdez
como Roçalcão trazia os nossos q dizia , &, com caualos

& armas como liures & lhe fazia muyto gasalhado. Eou-
uindo Diogo roendez isto, & vendo algua mostra em lhe

Roçalcão mãdar Duarte tauares, creo q falaua verdade,
& assentou paz coele, & deulhe ajuda por mar contra
Pulatecão que foy coela desbaratado, & deitado fora da
ilha : no que Diogo fuendez errou muyto, porque saben-
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do fjue Roçalcão era cunh;nio do llidalcão, que sabia íj

deáejaua de cobrar Goa nàu ho ouiiera dajuíí.tr, se nào
a l'ula(ecáo que era aueiUureyro, &, por ser so(j, Sc nao
ler quein ho ajudasse, ouuera de folgar de se fauorecer
com os nossos & ouuera de fazer cor|)o coeles, & por is-

8 ) lizera (jualquer jiarlido q lhe conie^trá, 6c ouucraho
do manter |>uio que lhe releuaua. O q eslaua certo (jue

Kot^alcào nao auia de fazer pulas causas q digo: & a.ssi

ho fez que entrado na ilha nao deu os caiiuos como foy

còcL-riado no assento da paz, antes mandou dizer a Dio-
gt) mendez q lhe desse a fortaleza da cidade q era a ca-

sa do lli«l;»lcão &, cabeça de seu reyno, que senão auia

de dar a ou Ire se nao a ele. E Diogo mendez llie res-

pôdeo que a cidade era dei rey de Portugal, &, que quan-
do todos os q eslauào dèlro perdesse as vidas que en-

tão a deixariào. O q ouuido por Uoí^alcào, determinou
de fazer gueria guerreada aos nossos, porque bõ enlê-

deo em sua reposta que os nào auia de tonjar facilmêle,

éc mandaua correr a cidade de gente de caualo &depê,
èc islo muylo an)iude pêra que os nossos saysem a pe-

lejar coeles : & logo pola [)riíneyra que os imigos hião

todos, nào queria Diogo mendez q lhe os nossos sayseni

descubertamèle , mas mandou os poer em cilatias antre

valos & aruoredos q eniáo auia daquela parte, que en-

Irauào na vila velha indo de Benastari, & os ímig(js re-

cebiào inuyto dano dos nossos quatido lhe sayào, portjue

como os tomauào de supito posto que erao poucos fa-

zi.mlhe muyio dano de feridos i^ mortos. K vedo Kuçal-

cào ho ardil de Diogo nièdez , mudou a seruêtia do ca-

minho p'jr aquela parle, & enlraua pola rua que agora

he d(js bachares, &- lambe Diogo mõdez teue ali ho

mesmo ardil de cilada & sempre os iaiínigos ieuauàoJio

peor : do que eles andauào niuyto agastados, pricipal-

mète os turcos q presumiào de ujuyto valetes. E estan-

do hu dia hiis [)oucos na leda de íoao machado q era

seu capilào, começou de falar na guerra, 6l disse q não

cuydaua q se os nossos defendesse lào be, que auia ne-
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les muyto esfori^o. C auêdu os lurcos iiienêcoria de leão

machado gabar os nossos, disserào que se eles forão !áo

esforçados como tinhào a fama q ja ouuerào de sayr a
pelejar coeles , & trabalhar poios Jáçar fora da ilha, &
nao sofrerê estar encurralados como gado, & por serê

couardos ho sofriao , & qriào cò manhas ganhar hõrra ,

& assi disseràt) outras muytas {)alauras em desprezo dos

nossos. E cô quàto isto pareceo mal a loão machado co-

mo a verdadeyro Christào q era, não ousou de respòder

Como Christào por nào dar de si sospeyla que ho era :

mas disse aos turcos que mandasse hu desatio aos nos-

sos de tantos por tantos, & q saberiáo se erào valetes

ou nã. E os turcos que desejauão de se j)rouar coeles de
corpo a corpo, mandarão logo hii carteei ao capilão, em
q dizia q no arrayal de Roçalcào auia homês que dese-

jaua de se prouar cõ os nossos ê batalha |)articular, que
se quisesse mandar algíis a isso que ho iiiatlasse dizer,

& q quàtos quisesse que saysem , tantos lurcos acha-
riao diante da cidade armadus de terrados, adagas &
cofos que auiào de ser as armas com que auiào de pele-

jar, & que as mesmas trariào os nossus. E o q mais so-

brisso sucedeo eu ho não pu<le saber: porem despois

que Koçalcáo pos ho cerco aa cidade , ele fez a guerra
mais apertada aos nossos do q Pulatecào a fazia, & não
auia dia q lhe nào corresse & desse cõbate: mas sem-
pre os nossos cõ quão poucos erào lhe sayàrt

, pt(r(jue

Dioijo mêdez era muy esforçado & sempre leuaua cô a-

juda de nosso sefior ho melhor dns imigos, & mayur me-
do auia da fome q deles porque erào poucos pêra a muy-
ta gele q sobreueu pêra os gastar como ja disse.

TOMO III. GG
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C A P I T O L O LXVIII.

De como cayo kú pedaço de muro da cidade cô a tormé-
ta do inuerno

,
^' do grande trabalho que os nossos te-

ueráo em defender q os imiyos não entrassem por ali.

±\ estes dias começou dentrar ho inuerno com suas tê-

pestades de ^ràdfs chuuas & vetos como ha na^la ter-

ra, & cõ a força da tormenta arrunhou da parle de fo-

ra hu laço do muro da cidade da bãda do iVlàdouim ^
estaua aida velho do têpo dos mouros, & cayo todo a^-

le pedaço q arrunhou mas íicou daltura dhii h(miê , &
quis deos que isto foy de noyte, porq se acertara de ser

de dia q os ímigos ali esteuerào viranse os nossos ê muy-
to grande trabalho. E cõ tudo ho teuerào assaz en\ a-

rarrelarê aigus falcões q assentarão sobre ho muro que-
brado pêra se defenderem dos ímigos ate buscarê ma-
deira f)era fazerê ali hila tranqueyra porq a nã tinhâo

prestes. E despois q foy manhaã q os nossos a andauao
buscado, sohreueo Koçalcào cõ sua gente pêra êtrar por

aqle quebrado (\ logo ho soube: ho capitão estaua ali cõ
todos os ^ tinha que podiào pelejar, & mandou despa-

rar os falcões q estanao assestados, q tizerào hija grade
esborralhada nos miigos de njuytos q cayrao mortos fei-

tos ê pedaço, & outros aleijados: porê erào tàtos q nà
deixauao tle se cheíjar a lança darremesso, & os nossos

se def^diáo tan-ibS q nâo lhes aproueitaua serê muylos,
E assi durou a peleja todo aqle dia em pesosí^ níjca dei-

xaie de peleiar : & nosso seaor quis fazer tanta meree
aos nossos q cõ qu3o poucos erao sempre teuerào ho ros-

to dereylo aos ímigos, de q matarão & ferirão muytos,
& deles tanibê morreríto algus & forào feridop, & híí de-

les foy ho tanadar
, q f(-y ferido de hua espingardada

,

de q despois morreo dahi a híis dias, que foy muylo
grande perda pêra os nossos por ser muyto valete homo
de sua pessoa, & grade imigo dos mouros, & q ajuda-
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ua muy bê a malaios. E estando assi na cama ferido,

dizia q lhe nào pesaua de morrer, se não porq não mor-
ria às cutiladas, matando quantos mouros ele deseiaua
de matar. Coesta grande perda dos seus, se recoltieo

Roçalcào ja quasi noyle, & tao destroçado ticou q não
pode tornar ao outro dia, cõ que os nossos teuerào tê-

po pêra fazer hwi tranqueyra naqle quebrado do muro,
& fizerána de palmeyras de duas faces entulhada de ter-

ra muyto forte, & assentarão nela artelharia. E pare-

cendo todauia a Roc^alcào q poderia entrar por aquele
lugar, & q tomaria os nossos de sobre salto, foy logo a-

quela noyte muyto caladamète & chegou ao quarto da
modorra, & conieleo a tranqueyra de supito cõ grande
grila dos seus: os nossos que ali vigiauào ouueràse tão

esfor^adamête q sosteuerào este primeyro Ímpeto dos
imigos. E nisto acodio ho capitão com a gente de sua
fiobre roída: & porque se temeo que os mouros coesta
reuolta cometessem as outras estãcias & entrasse por

qualquer delas mandou aos que estauào nelas q por ne-

nhu modo as deixassem, & ele ajudou com os que tra»"

zia a defender a tranqueyra, q foy também defendida
que se afastarão os imigos que ja estauào pegados coe-
la : & esteuerào assi pelejado ate a madrugada receben-p

do muyto dano dos nossos de mortos & feridos, & dos
nossos nenhu. E veio Roçalcão quão pouco os seus fa-

ziào, & ho dano que recebiâo , recolheos & tornouse ao
seu arrayal, &- tornou logo outra noyte com ho mesmo
rebate, & fez tão pouco como esta. E vedo ho capitão

isto cuydando q os imigos ho fizessem mais vezes, man-
dou logo fazer muy tos abrolhos de ferro q n)andou me-
ter ao pé daquele muro por onde os inimigos cometião,
que tornarão ainda outras duas vezes de noyte, & co-
mo nào vião os abrolhos estreparâse neles , & receberão
muyto mayor dano que das outras. O q vedo Roçalcão
Dà quis mais cometer os nossos de noyte, & porque lhes

desse maa vida mandaualhes tanjer hua trombeta donde
a podessem ouuir, porq ouuidoha cuydas&em que Jiiaele

GG 2
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& acodissem h tran(jueyr;i & nào leuesspm nliu repou-

so: & aási foy que acodiao loti^u & eslauão nela Ioda a
noyte esperado pulos iuiig^os, sofredo inuyto grande tra-

balho, assi destarein armados como do venlu &, chiiua

que f.izia , &, os imigos estauao eu) seu arrayal descan-

sados & rindose deles, do q loào machado mádou ani-

sar ao capitão por escriplo, & mais que Koçalcào linha

âs duas aruores hua Sí)ma de piàes q vii^iauão em hua
estancia pêra darem goarda a aqla trombeta que man-
daua tanjer, que se os nossos dessem sobreles He supi-

lo q malariáo lodos ou a mayor parte deles. E como
loào machado era auido por verdadeyro anire os nossos

polo q fizera quando ho gouernador esteue cercado em
Goa creolhe ho capitão o que Ihescreuia. E determi-

nado de matar os imiííos que vigiauào as duas aruores,

jnàdou a isso Diogo fernandez adail com algus nossos

de caualo, & Araulo cò seus piáes , q forào tào quieta-

mente que nfica foráo sentidos dos inimigos se não quã-

do (lerão sobreles, & cercado os de todas as partes ma-

tarão muylos & os outros fugirão pêra ho arrayal de Ro-

çalião, & contaràlhe o que os nossos ílzeráo, & ele dali

por diante nào madou mais tanjer a tronibeta: &os nos-

Bos íicarào desapressados do trabalho que leuauão de noy te.

C A P I T O L O LXIX.

De como pelo fjrnnde trabalho q hia na cidade , assi de

fome cotno doutras persef/uiçôes da (juerra alyiis dos

nossos fu(} ião pêra os mouros: ^ de como loâo inacha-

do se foy jjera os nossos,

J.^espois dislo sabendo Roíjalcào q fesfa era ho domin-

go antre os nossos, & como ho solenizauào & ouuião

missa pola manhaíi, determinou de cometer a tranquey-

ra quàdo a ouuissem , & deifouse a noyle do sabbado ê

cilada perto da cidade, porq. ho na visse os noss" s se-

não quando desse neles. E ao domingo a horas q Ihepa-
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receo q estariào na missa, sayo de supilo & deu cõ sua

gele na Iranqucyra, & como ela era nmyta ( & os nos-

Sus no mais q os ordenados á vigia) êlraràna quasi em
a conielêdo esses q liiào na diàUyra que seriao bem cem
homens. O que vislo por Ro(^alca(» começou de bradar

a lodos que entrassem anies q os nossos acodissem

,

lenibradolhe que se aquele dia fossem valentes hoiiíês q
se lhes acabaria nele ho trabalho dos mu}los dias que
auiài> de leuar sobre ganharem aquela cidade, posto que
todos morressem sobrela : mas nisto acodio ho capitão

C(»m quantos auia na cidade, & derâo nos immigcs com
táo grande Ímpeto ferindo os cò as lanchas, & outros cõ

espingardadas & sêtadas que os tizerão tornar pola tran-

queyra fora ficando aigús n)ortos dentro, & dos nossos

líà uiorreo nenhíi, & todos ho frzerâo ali muy esforçada-

mente : & se assi na, fora a cidade esteue muy perto de
se perder, & perderasse se entrarão mais niouros. E
saydos os mouros, mandoulhes ho capitão tirar cou) a
artilharia, & Roí^alcào se tornou muyto descontente

dos seus: & por se vingar dos nossos mandou assestar

hu camelo no oyteiro onde agora está a forca da cida-

de, que be muy to perto dela, & dôde se parece toda,

& màdaua tirar coele Uiuyto auíiude, & deitaua muy los

pelouros dentro, o que fazia n)uyto nojo, náo sonieute

nas casas mas na gente q sempre mataua algíis , & à-

dauáo os nossos tão assombrados deste tiro que nào se-

gurauão em nenhíi lugar, porq nas casas & fora delas

sempre fazia dano. E coisto corria Roçalcào a cidade

muytas vezes, & como os nossos lhe sayào mandaualhes
tirar com ho camelo & fazialhes muyto n)al : & este foy

ho primeyro trabalho (]ue comec^acào de sentir da guer-

ra que era muy grande, & após este ouiro muyto mayor,

q foy ho da fome que sobreueo despois que se gastarão

os mantimêfos q linhâo (;s bachares da cidade geniios,

que não ticarâo mais que os cpie auia no airnazê q se

dauão por muy estreyta regra: & estes erào arroz & al-

gua carne do gado q ho capitão linha viuo pêra eslas
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necessidades, &. era a carestia tamanha que hu fardo

darroz custaua mil rs & hua galinha híí cruzado, & por
mar nào podiáo ir nenhus mantimôtos aos noSvSos , assi

por ser iniierno como por amor de hiias fustas dos mou-
ros c| estauáo em Ciiilacorà, com cujo medo os genling

darredor náo ousauáo dir, que bem ho podiào fazer em
paraos cõ hirem ao lõg;o da terra: assi que por esta cau-

sa de não poderem os mantimêtos hir a Goa auia nela

grande fotne, principalmente antre a gente da terra, a

q se nâo daua regra do almazem se náo aos que pele-

jauào, porque se a dessem a todos nào auia remédio pe*

ra abastar dez dias, & por isso aos que pelejauào se da-

ua regra souiete, & os outros nao comiào mais que pes-

cado cozido em agoa tal , &. este fresco q cada dia ho
pescanão os pescadores, & de nào comerê outra cousa
adoecião muytos de correcta & morriao. E era piedade
velos deitados j)or essas ruas doentes & mortos de fome,
que nào auia quê andasse por elas coeles & com ho ga*
do, & eráo as ujoscas tantas que nào auia quê se vales-

se, & também despois que ho arroz faltou aos nossos a-

doecerào eles de corrêija & morriao, & cada dia auia eó-

lias abertas , & coestes trabalhos conieçarào algíis dos

nossos deufra(|uecer , & desesperar de poderem viuer,

& pêra escapar da morte fugiào pêra os immigos deità-

dose de noyte do muro abaixo & estes eráo espingardei-

ros & besteiros pêra os receberem cõ melhor vòiade, &
como erào no arrayal dos immigos, preguntauào iogo
por loào machado nomeandoho por seu nome mourisco.

E islo ctjydando que era mouro, & rogauanlhe que os

apresentasse a Rot^alcào, dizendolhe que vinhào com
iDuyla vontade de ho seruir nacjuela guerra com suas
bésias & espingardas. E íoào machado por se encobrir

fazia seu rogo: & Roçalcào folgaua muyto coeles, & eles

Jhe diziào ho estado en» q estauâo os nossos. E estes por

comprazer a H< çalcào se tornauào ntouros, & todos es^

l» s erâo eni regues a loào machado, que era capitáo da
gente branca, que andaua muy agastado por se os nos^
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SOS hirem pêra os inimigos & lornarense mouros. E iii-

dose assi aigús dus nossos pêra os iniigos que seriàoate

sesenta, húa sesta fevra dendoenqas fugio hum caua-

leyro, q se chan^aua Fernão lopez homem de boa casla.

E vendoho loào machado como andaua agastado, pre*

gunloulhe que dia era aquele anlre os Chrislàos: & ele

lho disse, & a rezão porque lhe chamauào assi: ao que
loão machado disse que lhe parecia q goardauào muyto
mal sua ley , & se nào deuiào de lançar com os mouroâ
em dia ê q ho seu Deos morrera por eles. E não pas-

sando mais sobristo, deterniinou 1( ão machado de ê lo-

do cavso se ir pêra a cidade pg;"a esforçar os nossos , &
darlhes manejara como ouuessem màlimenlos , & mos-
Irarlhe como os mouros não tinhâo Janto poder qiie os

entrassem por força. E esta determinará ira/ia ele de
dias, & sobrisso se vira algijas vezes no campo com ho

nosso capitão, dissimulando que lhe daua recado de Ro*
çalcào , & mandou â terra firme pí^lo seu dinheiro que
la estaua , & que lhe trouuessem dous filhos pequeninos
que linha de liíja moura , & mandou os trazer com pro-

pósito de os matar, porque os nào podia leuar consigo

Bem ser sentido, & pareceolhe que se ficasseni sem ele

anlre os mouros que se farião mouros, que ateli erào

Chrislãos que ele mesmo os bautizaua quàdo nacião, &
lhes insinou desfjois que forào de idade ho Pater nr Sc

outras orações que insinào aos meninos, com proj)osilo

de se ir ainda pêra os nossos & leualos consigo: & por

a necessidade que enteio auia de se ir, não quis deixar

de se ir posto que os não podesse leuar. E porque se

não seguisse o que receaua pedio perdão a nosso senhor
fie naquilo fazia peccado , & afogou os , & deu a enten-

der que morrerão supito fazèdo por eles grande prato.

E como ja tinha seguro do capitão, tomou seu dinheiro

& hu dia fazendo que hia folgar pola ilha, leuou consi-

go todos os de sua capitania, & assi os nossos que an-

dauão na terra firme, como os ^ fugirão da cidade. E
chegando perlo dela, disse aos nossos q de ia fugirão se
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se querião (ornar coelu [)arej<í, principalmenle a Fernão
lopez, &. ele nem nenhu d(js oulros na (juiserao se nao

os Tj furão caliuos etn Dabul q se forào cuele pêra a ci-

dade, tinJe foy recebido co(n procissaiu , & assi loy le-

uadu á iíJ^reja , & ali forâo dadas por lodos iimytas gra-

ças a nosso sefíhor por lhes lazer tamanha nierce, co-

mo era Irazerlhes aquele home em lempo de (amanha
necessid.ide. E certo que ela iby muy grande mercê,
j)orq se loão machado náo fora miiy poucos hcaráo na
cidade que se náo foráo pêra os mouros segíido ho tra-

balho q hia da fume & das doenças <jue dela naciào. E
quando virau (jue ele (]iie estaua fora deles & em lugar

onde vima làtu aa sua voniade se vinha meter ndea
sem nenliii constrangimêto , os que tinhao jirojíusilo de

se ir pêra os niourus se arrepêderào, & os (jue ho nao

linhào forào conrjrmadt)S pêra ho terê nunca : & li)do8

cobrarão nono esforço pêra boporiarè a fuiue & se de-

íenderê dos immigos.

C A P I T O L O LXX.

De como despois de passado loão machado pêra a cida-

de apertou Ro^alcáo mais ho cerco
, ^ de como Frâ-

cisco pereyra de berredo foy j)nr mantimentos a Bate-
cala, no ijue passou (jrande periyo.

MXnylo senlio Roçalcâo a ida de loão machado pêra
os nitssos , & mais |)ur ser em tempo que cuydana (lue

se lhe auiào dètregar por amor da fome que auia anl re-

les. {\j entào duuidou muyto de os poder tomar, porque
irse loào machado em tal topo nào era sem {>rande mis-
tério, & pregulaua aos arrenegados se sabiào a causa
de sua ida, ou se auia algu trato àtre ho nosso capilao

& ele, & eles diziào que náo sabiáo, somête q se fala-

bào algii as vezes no capo. E coisto tícou Koçalcao mais
temeroso, porq se receou dalgQa treyçáo com quálo lhe

os arrenegados Uiziáo que uào se receasse de nada, por-
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^ue os nossos estauão liío Irabalhados da fome, que qua-

íio se bem podessem defender que não fariào lào pou-

co, &. q lhes corresse muyto amiúde, & que os toma-
ria ou se lhe entregariào, & que ho camelo que eslaua

na estãcia da forca, não cansasse de tirar p)orque este

daua grande opresam na cidade, em tãto que ninguém
ousaua dandar por ela. E ouuido Roçalcão isto tornaua

esperar de tomar a cidade & corrialhe quasi cada dia,

as vezes de madrugada, outras em amanhecendo, & à
tarde, outras ao meyo dia & em anoytecendo, pêra ver

se podia tomar os nossos de supito & entraios : porem
eles estauão apercebidos a todas as horas q parecia q
sempre ho esperauão. E vedo ho capitão quão amiúde
vinhão os imigos punhalhcs ciladas por todas as parles,

& como vinhão descuidados disso fazialhes muylo dano
sem receber nenhfi. E cõ tudo Roçajcào não deixaua de
mandar correr a cidade, & de cada vez cõ mais gête &
ele hia coela as mais das vezes, & muylas se chegauão
os seus tanto aos muros, principalmente de noyte que
sobião por escadas q sempre trazião, & chegauão ate as

ameas , & auia niuy grandes pelejas, & os nossos pola

virtude de nosso sefior sempre íicauão com a vitoria:

porque sem sua ajuda não poderão eles tanto tepo re-

sistir â muyto grande força dos imigos sendo cies ja muy
poucos, porq a este têpo os mais erão doetes q não po-

dião pelejar, se nã fazião gete nos muros. E esses sãos

assi poucos como erão fazião grandes façanhas , mayor-

mete ho capitão Manuel de sousa tauares, ho adail loão

machado, Fernão caldeyra , Fero coresma & outros, de

maneyra que sempre os imigos leuauão ho peor. E cõ

tudo Roçalcão não deixaua de perfiar em os perseguir

de dia & de noyte cõ lhes correr , & cõ nílca ho camelo

da estãcia da forca estar quedo sem desparar, & peraq

não arrebêtasse cõ tantos tiros, resfriauãno a cada tiro

cõ vinagre. E estes pelouros que de contino cayão na

cidade dauão muyta opresam aos nossos com lhe danefí-'

car as casas & matar algíls. E osCaharins q estauão a-

TOMO III. HH
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g;1^ai}lauoá polas ruas em (eiias padecido dano incòpor-

tauel deste camelo, porque nno auia dia que não ma-
tasse deles, E com iodos eslcs trabalhos í|ue os nossos

tinhào, leuerao oulro que quàto hia mais ho inuorno

por diante tanto lhe mais cayão pedaqos dos muros com
as continuas tormentas de brauas chuuas & furiosos ven-

tos, & isto por estarem ainda frescos. E estes lanços

que assi cayão erâo logo tapados com tranqueyras q os

ntíssos fazião, & ho esforço que tinhào lhe daua forças

pêra isso, que por via de natureza eles as tinhào assaz

deblitadas, assi com comere muyto mal como com dor-

mirem peor, como com nunca deixarem de pelejar. E
certo que não forào iu;oais aos trabalhos que leuarào nes-

te cerco os que teuerão os da cidade de njutina ne os

da fome que sofrerão os de perosa. E viuendo assi nes-

ta fadiga, hum dia de sam loào pela manhaã (em que
fazia Ires meses que ho cerco duraua) aparecerão obra

de duzentos mouros de caualo no oyleiro da forca com
que vinha Roçalcão correr a cidade. E sahêdo ho capi-

tão sayolhe no mais que con) os nossos de caualo que
erão ale oy tenta, & sayo tão depressa que tomou os im-

niigos ao pé do oyteiro : & começando os nossos de tra-

uar coeles escaramuça, saem de detrás do oyteiro obra de
seyscêlos de pè que Roçalcão tinha em cilada, & come-
ção de os querer cercar, pêra que ficassem antreles, &
os de caualo que ficauão cotra ho oyteiro. O que vedo
ho capitão apartou logo amelade, & mandou ao adail

que cÕ vinte, & a loão machado que outros tantos rom-
pessem os inimigos de pee por duas partes, & que os

fizessem espalhar, & êlre tanto ele com os outros qua-

rèta teria ho rosto aos immigos de caualo, que vendo
vir os seus piães apertarão muy rijo cõ os nossos: porem
ho capitão com os seus quareta feytos em hum tropel

resistio cõ muyto esforço a seu Ímpeto fazendo os ter

com lhe os nossos matarem & ferirem muytos, & entre

tanto ho adail & loão machado romperão os de pee per

duas partes, derriloando algus com as lanças & atrope-
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lado mnytos com os caualos, & assi como os romperão

tornarão sobreles outra vez & os romperão, pelo qual

eles ouuerão (amanho medo que se espalharão & foranse

ajuntar com os outros de caualo, & os nossos se ajunta-

rão também vendose liures do que os imraigos lhe que-

rião fazer. E cô quãto nisto todos os nossos ho fizerão

muy valenlemête: ho peso dos immigos era tamanho
que forào feridos muytos, antre os quaes foy ho adail

,

& foy morto hum de saa fidalgo cujo nome não pude sa-

ber. E estando os nossos em grande aperto, souberano

na cidade & forào logo os piàes era socorro: & sinlindo

os immigos sua vinda fugirão que nunca os Rocalcão

pode ter: &. ho capitão os na quis seguir, assi poios

muytos feridos que tinha, como porque em começando

os immigos de fugir, lhes começou a nossa arleiharia de

tirar, que ateli não tirara por os nossos andarem mes-

turados coeles , & a' artelharia matou também muytos,

que os virão os nossos leuar âs costas aos viuos. E pas-

sado isto, & êtrado ho mes de Julho por a fome ir de

cada vez em mór crecimêto & apertar n)ais os nossos cõ

adoecerem cada dia, mandou ho capitão por conselho de

todos que fosse Francisco pereyra de berredo
,
que era

capitão de hiia fusta a Baticalá, & Irouuesse os mais

mantimêtos que podesse, & se achasse algijs paraos que

lhos quisessem trazer afrete que os tomasse pêra isso,

& cõ quanto a ida era muy perigosa por ser na força do

inuerno Francisco pereyra foy de boa vontade, & quis

Deos que nem da ida nem da vinda não correo nenhum
perigo, se não em chegando â barra de Baticalá que se

cuuera de perder com hum temporal, & despois disso

negoceou tambè que leuou a Goa vinte paraos carrega-

dos darroz , & assi muytas galinhas & outro refresco,

cona que os doentes forão muy remedeados, & os sãos

tomarão hum verde, & isto foy aida no mes de lulho.

E despois disto em Agosto, mandou ho capitão a Bas-

tião rodriguez da moeda escriuão q então era da cama-

rá de Goa que fosse a Baticalá em outra fusta , & que
HH 2
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a leuasse carregada de cobre, pêra que a troco dela

(rouuesse manúmetos & ho oulro vendesse, pur(|ue ti-

nha necessidade de dinheiro, & deullie carias pêra dar

aos capitães dalgíias nãos que Ibsseji) de Portugal se os

achasse da ida ou vinda: a que escreuia ho estado em
que estaua

,
pedindoihes q ho fossem socorrer, & não

achado nenhuas nãos deixasse as cartas nagoada Dan-
jadiua, & ele ho fez assi q nào achou nenhuas, & pas-

sando muyto perigo, assi da ida como da vinda, fez ao

q hia, & leuou mantimentos & socorro, & entrou pelo

rio de Goa com a fusta toldada de pano vermelho & ê-

bandeirada de muytas bandeiras, & tirou rauytas bom-
bardadas. O que vèd(í os inimigos se lhes quebrou muy-
to CS corações, [)arecèdulhes que vinha socorro aos nos-

sos
,
purque entraua ho verào.

C A P I T O L O LXXI.

Do q fez Diogo fernâdez de beja indo a Ormuz
, ^ de

corno tornou a Goa
, ^ do socorro que veo a Goa deS"

pois que étrou ho verão

x\ trás fica dito como antes que ho gouernador partis-

se de Goa, mandou a Diogo fernandez de beja com três

nauios que ho fosse esperar ao cabo de Goardafum, & q
se não fosse ter coele ate meado mayo

,
que se fosse a

çacotorá & derribasse a fortaleza, & recolhesse os Chris-

tãos da terra que quisessem ir coele & dali fosse a Or-
muz a pedir as páreas a Cojeatar & coelas se fcjsse a
Goa. E partido coeste regimento, indo por sua viajem
tomou hija nao de mouros q se lhe entregou em [jaz: &
chegado ao cabo de Goardafum vedo que ho gouerna-
dor nâ hia tornouse a çacotorà , &, mostrou a prouisam
delrey a Fero correa capitão pêra se derribar a fortale-

za , & a do gouernador como lha mandaua derribar. E
derribada a fortaleza & recolhida a gête & artelharia

,

foyse a Ormuz & não achou hi Cojeatar nem el rey q
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erão ides aa ilha de Babarem que lha tinhào tcniada

seus iiiJinigos, & leuarão consigo toda a gente de pele-

ja, em talo que não ficarão em Ormuz njais de duzen-
tos homês que podessem pelejar, & bem ho poderá Dio-

go fernandez tomar, mas não ousou por amor das pa-

zes , & esperou a vinda de Cojeatar & dei rey, q torna-

rão muy vitoriosos que cobrarão Baharê & mais hua ci-

dade na cosia da Pérsia q se chama Catifa. E sabendo
eles como ho gouernador gouernaua a índia derâo logo

as páreas que deuiào. Coeste boò auiamêto se partio

Diogo fernandez pêra a índia, & chegou a Goa em fim

Dagosto, onde foy muy bem recebido, assi do capitão

como de todos por chegar a tão boõ tempo cõ gente que
era tão necessária como digo, que traria perto de cem
homens & estes sãos , & coeles se reformarão as estan-

cias tirando os doêtes & cansados que eslauão nelas, &
poendo destes , saluo os que erão da nao de Diogo fer-

nandez (que serião bem quarenta) porque estes ho a-

companhauão sempre : & ele lhes daua de comer , fazia

corpo por si por ser pessoa de pret^o & de muyto credh-

to, assi cõ ho gouernador como com tcdos, & porem o-

bedecia ao capitão, que a este tempo saya mais sem
perigo aos immigos quando lhe corrião. E logo despois

de chegar Diogo fernandez lhe correrão hum dia híis

poucos de caualo : a que ho capitão sayo com os seus de
caualo , & Diogo fernandez não sayo logo coele por an-

dar a pee
,
que por não auer caualos pêra os seus não

quis ele andar a caualo. E despois de ho capitão ser

saydo da cidade que chegou aos immigos, sayo Roçal-

cão cõ todos quantos tinha com que eslauão em cilada.

O que vendo ho capitão tornouse a recolher pêra a ci-

dade donde Diogo fernandez ja saya acompanhado dos

seus, & assi dalgils piães da terra, & não sabendo ho
grande poder de immigos que vinha por virem por an-

tre valos & aruores que por ali auia seguio seu caminho
dereyto pela estrada de Benastarim, & indo assi foy dar

de supilo com os immigos, c^uq como ho tomarão a pee



24,6 DA HISTORIA DA ÍNDIA

poseranno em iiiuyLo aperto: &i a cousa se baralhou de

inaneyra que se ferião com as espadas lalo se chegauào

líus aos outros, & dos nossos furilío feridos q uize nas per-

nas , anlre os quaes foy Manuel de sousa lauares, que

aquele dia pelejou muy valenleincnle. E com tudo se

ho capitão nào acodira cõ os de caualo Diogo fernandez

&: os outros eslauão em risco de se perderem, posto que

pelejarão muyto bem & ferirão nmytos dos imniigos, &,

iratarão algus. E recolhidos os de pee , íornouse ho ca-

pitão cõ todos pêra a cidade sem afronta, que nao ho

quis Ro<^alcáo seguir. E despois disto ouuerao os nossos

muytas pelejeis com os immigos, em que fizerão muytas

valentias
,
que porque as nào soube parlicularmete as

nao escreuo principalmente, em hua peleja em que ho

capitão foy ferido de hua frecha em hum artelho, & em
quanto a peleja durou que foy hum boõ peda(^o trouue

metida a frecha, & despois de se recolher lha tirarão,

E durando assi ho cerco, na entrada Dagosto chegou a

Goa hum loào serrão que fora de Portugal (com outro

capitão que se perdeo) a carregar de gimgibre ã ilha de

gam Lourenço, & por não achar carga se passou aa ín-

dia, & foy ter a Goa onde deixou da gente que leuaua.

E neste tempo soube Manuel de lacerda que andaua n»

costa de Calicut ho cerco de Goa, & por isso parlio lo-

go pêra laa, & com sua partida poderão partir seys nãos

de mouros de Meca que estauão em Pandarane, porem
perderanse cinco com tempo, & hila que arribou a Ba-

ticalà foy despois tomada. E partido Manuel de lacerda,

chegou a Goa com seys nauios grandes, de queerãoca-
j)itàe8 ele, Pêro dafonseca de crasto, Mendafonso de

Tangere , Francisco sodrè , Simão velho &, António de

8aa natural Dalhandra. E com a vinda de Manuel de la-

cerda se esforçarão os nossos muyto mais que dantes,

porque forão coele bem cento &l cincoenta homens, &
assi leuaua màtimentos em abastança. E sabendo Ro-
çalcão ho socorro que era vindo aa cidade por lhe mos-

trar que ho não tinha em conta lhe corria mais amiúde.
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& de noyte daua rebates mostrado que a queria escalar

que íraziào os seus escadas & sobiào ao muro: porem
não se poderão gabar disso, porque acodindo os nossos

iiiatauão muytos deles. E vendo Roçalcao q lhe não a-

proueitauâo aqueles feros, deixou de os fazer & corria

de dia , & também lhe sayão os nossos, & de todas as

vezes saya Manuel de lacerda com sua gente acompa-
nhado a bandeira real , & alguas não saya ho capitão

despois que veo Manuel de lacerda, & dauallie ho car-

go de capitanear a gente por lhe fazer hõrra. K Manuel
de lacerda ho fazia sempre muy bem, & assi esses prin-

cipais que forão coele de Cochim : & antrestes erão Men-
dafonso de tangere & António ferreyra, & não auia vez

que pelejassem com os mouros que não matassem muy-
tos. E Roçalcao em vingãça disto fazia amiudar os ti-

ros do camelo da forca
,
que era o q mayor oppressam

daua aos nossos q as corridas dos immigos, & se os da
cidade se atreuerão a poder trazer ho camelo bê ho fo-

rão tomar, mas não se atreuião por a distancia ser gran-
de. E passandose isto assi veo ter a Goa húa nau de Por-
tugal, em que hia por capitão hum fidalgo chamado Chris-

touão de brito que aquele anno de onze partira de Lis-

boa a dezanoueDabril com outro capitão doutra nao cha-
mado dom Ayres da gama hirmão do conde almirante,
& erão da conserua de dorn Goarcia de noronha que no
mesmo anno partira de Lisboa pêra a índia por capitão

moor de seys nãos, ele de santa Maria dajuda, Pêro
inazcarenhas de santa Maria da luz, Manuel de crasto

alcoforado de sam Pedro, lorge de brito de sctã Ofe-
wea , Christouão de brito em Belém dõ Ayres na pie-

dade. E as quatro primeyras em que hia dom Garcia
(que ao síiyr da barra el rey foy ver em hum batel) le-

uarâo tão ma. viajem que chegarão a Moíjambique em
Feuereyro do anno de doze, como direy adiante. E
Christouão de brito & dom Ayres dobrarão ho cabo de
boa Esperança a vinte Ires de lulho, & forâo ter a Mo-
çambique a ireztí Dagoslo, & dõ Ayres ouue vista de
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Baticalá vespora de nossa senhora de Se(cn»bro , &, da-

l)i se foy a Cananor, &. ('Iiristouão de brito foy ter a

Goa onde deu nona da armada que (Icaua a Iras, & no
tempo que hi esteue que forão algús dias, a primeyra
vez que Rocalcào correo a cidade lhe sayiáo os nossos,

q fuy hfi boÕ quinhão de isente: pelejarão lào rijo com
os mouros, que despois de matarem muytos os tizerão

fugir & forào após eles ate as duas aruores , Sc por os

mais dos nossos irem a pee & cansarem se tornarão pê-

ra a cidade. E esta foy a primeyra vez flespois que du-

raua ho cerco que os nossos desbaratara os immigos &
os íízerào fu^ir, por^ dantes não fazião mais que reme-
ter a eles &: recolherse, & nao que os desbaratassem,

porque os mouros como se viào acometer não querião mais

pelejar & hianse : & os nossos na curauão mais deles por

serem poucos & recolhianse. E deixando Christouiio de bri-

to ali da sua gente , se foy pêra Cananor, &c da hi a Cochim.

C A P I T O L O LXXíI.

De como Roçalcão acabou a fortaleza no passo de Be-
naslaritn

, ^ do mais que se fez em. Goa.

' endo Roçalcão ho socorro q cada dia vinha a Goa,
& que a não podia tomar nem fazerlhe mais mal que
tela cercada apressouse a acabar a fortaleza de Benas-

larim, assi pêra comprir o que lhe ho Hidalcão manda-
ra , como pêra se fazer ali forte se ho gouernador ho

fosse buscar, que bera sabia que ho auia de fazer se

tornasse aa índia, & nem pola ocu[)ação da fortaleza

deixaua de dar rebates aa cidade como dantes: porem

os nossos como disse não ho sentião, & ja viuiào des-

cansados, assi por serem muytos como por terem man-
timentos em abastança que lhe hião por mar, & ate

Meliquiaz sabèdo em Diu ho cerco de Goa por se mos-

trar seruidor dei rey de Portugal & amigo do gouerna-

dor, mandou duas nãos carregadas de trigo & doutros

^
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mantimentos, mandanilo ao capilào de Goa muytos of-

freciaientos
,
porque bem sabia que ho gouernador era

fora da Índia. E tào pouco sentiào os nossos ho cerco,

que deu ho capitão hcêt^a a Fernão caldeyra pajé que
fora do gouernador & casado em Goa, que fosse traiar

pela costa ate Chaul com hum nauio que ho gouernador

lhe dera em casamento com hum ahiara que podesse fa-

zer presas nas nãos & nauios que náo leuassem seguros

do gouernador, ou nào fossem vassalos delrey de Portu-

gal pêra quem daria a quinta parle do que tomasse. E
esta liceuí^a se disse que ho capitão dera, mais por da-

nar ao gouernador que pêra goardar seu aluara, porque
ainda que ele deuia de goardar seus mandados, enten-

diase em outro lêpo & náo naquele em que Goa estaua

em tanta necessidade de gente, & mais de tal homem
como Fernão caldeira que era boÒ caualeyro, & ho em
que ho capitão fazia conta de danar ao gouernador era

em acusar a sua liceníja a Fernão caldeyra
,
pêra a ele

executar em tal tempo, & mais que se F^ernào caldeyra

fizesse algum erro naquelas presas, que ao gouernador
se auia de tornar a culpa & nào a ele que era seu súdi-

to , & auia de comprir seus mandados, o q ele não era

obrigado a comprir em tal tempo. E assi deu ho capitão

licença a algíjas pessoas que se fossem pêra Portugal,

que não foy bem darlha, assi como a hum Gonçalo ra-

belo que rodrigo rabelo posera por lanadar na ilha de
Chorão, &. se foy sem dar conta do dinheiro que rece-

beo, neu) ho entregar na feytoria, & mais roubou muy-
ta fazenda a Rodrigo rabelo (cujo criado foy) desj)ois

de seu falecimento. E neste roubo foy hum aluara do
gouernador q ficaua na n)ão de Rodrigo rabelo per que
fazia seu sucessor a Manuel de lacerda, se nosso senhor
desposesse dele algila cousa, &- da capitania nioor do
mar a Diogo fernandez de beja. E todas estas licenças

que ho capitão deu forão contra ho reginiento do gouer-

nador, que quãdo se partio deixou com grandes defesas

que a gente que ficaua em hiia fortaleza se não passas-

TOMu m. II
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se pera outra, quanto luais ir tratar nem fazer presas
nem irse ()er<i Portugal. Também no tempo que ho go-
uornador esteue fora da Índia se tizerào al^uas desordCa
com as molheres desses Portugueses que casarão em
Goa, seu) ho capitão as querer casar: & diziào (jue ho
fazia por seren) os casamentos obras do gouernador a
quem ele queria mal pelo que lhe ílzera coujo a trás dis-

se. E dizeu) que os desfauoreceo muy(o no tempo (jue

foy capitão, principalmente no comeqo do cerco, dizen-

do ele «Sc Pêro coresma & outros que bem escusado fora

casar ho gouernador homens em Goa, nem fazer dela ho
fudamenio que fazia estando lao vezinha ao Hidalcao

que era hum senhor tao poderoso que nào auia de tar-

dar mais em a tomar que em quanto se nao desocupas-

se da guerra que tinha, & que ela ton»ada ticariào 03

casados bem auiados sem terem com que se manter, 8l

casados com mouras & com gentias. E posto que ho Hi-

dalcao nao tomasse Goa logo, que continuamente lhe auia

de fazer guerra ale a tomar, & os casados auiàode leuar

lodo ho tral"Kilho por defender suas fazendas: porque ho

gouernador não auia de poer outros fronteiros. Porem nos-

so senhor que he piedoso quis que sucedesse tudo ao reues.

C A P I T O L O LXXIIÍ.

De corno ho qouernador soube a treyçâo que Timutora-
ja ordenanuj ^ de como ho predeo ^ a outros que en-

trauão nela,

JL rosseguindo ho gouernador a edificação da fortaleza

de INlaiaca : &. ela posta em ponto pera se defender dos

inimigos foy ele enformado queTimutaraja &. seu filho,

& mais hum genrro & hum neto se carleauão com ho

rey moço que se chamaua rey de Malaca, oífrecendose

a ajudaio se a quisesse tomar, E pera melhor testemu-

nho da verdade, forào dadas ao gouernador duas cartas,

bua de Tiii]u..arâja assinada por ele, eu) que se discul-
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paua a eirey de não poder fazer uulra cousa, se nào

estar aa obediècia do gouernador, ofiVecendolhe sua pes-

soa & a de seu filho, neto & genrro, com toda sua gen-

te pêra ho ajudar a cobrar Malaca. E a outra era dei

rey em reposta desta , rogàdolhe que esteuesse prestes

pêra quando lhe escreuesse que auia de ir sobre JVJala-

ca
,
porque esperaua de ser muyto cedo. E com quan-

to ho gouernador vio estas duas cartas que erào proua

abastante pêra castigar Timutaraja segundo merecia ta-

manha treyçáo, não quis logo boiir coisso pêra ver se

por bem ho poderia assessegar por nã fazer aluoroço na

terra, de que se despois poderia seguir cousa que ho

obrigasse a mu}'to, pêra o que ele não tinha gente que
ho podesse ajudar, porque os mais dos oytocenlos Por-

tugueses que Irouuera estauão doentes, & muytos eráo

falecidos, assi do trabalho que tinhão em edificar a for-

taleza & em mal comer & peor dormir, como da mu-
dan(^a do clima em que esianão & Malaca ser de sua
natureza doentia. E sabendo Timutaraja a doenc^a que
hia antre os nossos tinha grande deligêcia em mandar
cada dia saber por pessoas de que se fiaua quantos doen-

tes auia & quantos morriào , & por saber que erà muy-
tos & desprezar os que ficauão viuos por serem poucos

& doentes, tomou ousadia de fazer treyção, nào somen-
te ajuntandose com el rey mas cõ sua gente & parentes

quando el rey nã viesse, & matar todos os nossos & fa-

zerse senhor de Malaca. E pêra ter rezão de ho fazer,

começou de querer ir contra as ordenações que ho go-

uernador tinha feytas acerca da gouernança da terra,

& daua lugar que a moeda dos mouros corresse na po-

uoaçào onde ele moraua
, por ele ser cabeceira princi-

pal nela^ nem quis ir com seu filho, neto & genrro ao

apregoar da moeda, com o que ho gouernador dissimu-

Jaua remedeando tudo ho melhor que podia pêra nào vip

a rompimento de castigo, se nào quando soube que Ti-
mutaraja sem nenhum temor tinha toniada grào soma
descrauos , assi dei rey como de seus mandarins que íi-

II 2
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carão quãdo el rey fiigio da cidade, & os linha sonega-
<ios pertencendo eles por dereyto a el rey de Portugal

,

&, assi com niuy grande soberba & tirânica ousadia rou-

bou ho pouo de Malaca quando a el rey despejou , &
assi aos mercadores que se tornarão parela com seguro
do gouernador : Sc assi atrauessou des|)ois lodos os arro-

zes que vierào de fora, em tanto que ja ho pouo pade-

cia necessidade de mantimentos. l'j por derradeyro de
todas suas diabólicas ujaldades , indo lio nosso meirinho

da fortaleza aa sua pouoaí^ào ieuaua hum Nayre Chris-

t3o que era seu [)iáo: & parece que Timularaja tinha

dele aliçuu) queixume, mandouho tomar & prendelo com
quanto lhe ho meirinho disse que ho não prendesse por-

que eraChristào, que se fizera algum nojo que ho man-
dasse dizer ao gouernador & que ele ho castigaria : mas
ele não quis se nao prendelo. E como se determinou era

fazer treyí^ão, fez fortes as suas casas com cauas & pa-

liçadas, & erão tamanhos os roubos que fazia & tão ex-

cessiuas as tiranias de que vsaua
,
que quasi que não

auia dia em que os mercadores, assi mouros conjo gen-

tios nâo fossem com queixume dele ao gouernador , &
isto porem secretamente , requerendolhe com grande

instancia que ho tirasse da terra que era Iredor, sober-

bo & reuoltoso , & que andara sempre em diuisam com
el rey de Malaca & tentara por vezes de se lhe leuan-

tar com a cidade, atírnínndo que eles não lícarião nela

indose ho gouernador se Tiniutaraja ficasse. E Kuy da-

raujo q tanibê sabia de suas maldades, dizia ho mesmo,
& que se hiria, dando muylas & muy euidentes rezões

pêra que desfizesse de todo sua casa, mostrando por elas

quão pouco necessário era pêra gouernar Malaca. E is-

to aconselhou Ruy daraujo ao gouernador per muytos
dias, em tanto segredo que ninguém ho sabia se não
eles ambos. E sendo as maldades de Timutaraja tantas

que se não poJião sofrer, principalmente de atrauessar

todos os arrozes, determinou ho gouernador de ho cas-

tigar & prendelo cooi seu filho, neto &. gerirro. E isto
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determinado ctnsiiío manduu os chamar , dizendo que
queria auer conselho coeles , & eles se escusarão sem-
pre dir a seu chamado. E vendo ho gouernador que se

chejvaua ho teiDpo [)era se partir andaua muy agastado

de ho não podtr acolher sem lhe custar mais que pren-

delo cum os que digo, & não apertaua coeles que fos-

sem a seu chamado porque nã lhes parecesse o que era,

E cuydando em algua manha com que os prendesse , a-

certou que hum mouro Persiano morador na cidade cha-

mado Cojeabrahem, & grande liado de Timutaraja &
iiiuyto seu amigo, pedio ao gouernador ho (ílicio de ca-

tual da cidade: & como o gouernador sabia a amizade

q ele tinha cõ Timularaja, determinando de ho acolher

por esta via respondeo a sua pe(i(;âo que nfu» aula de
dar os oíEcios da cidade stm côselho dos homens honr-

rados que morauão nela, que os chamasse todos pêra is-

so : & que perante eles ihe daria ho oíBcio que pedia.

E Cojeabrafeem disse isto aTimutaraja, rogandolhe que
quisesse ir ao gouernadur cõ seu filho, neio & genrro.

E ele disse que seu filho estaua doente, & per isso nao
poderia ir laa : porem que iria ele c( m seu neto & seu
genrro. O que sabido polo gouernadc r, nào quis se não
que fossem todos, porque os que não fossem presentes

não se escusassem que ho nào forão. E ouue sobristo

recados, & por derradeyro foy Mutaraja con) seu filho,

neto & genrro
,
por hun) recado que lhe ho gouernador

mandoíi per Simão dandrade, que fiy armado secreta-

mente com oyto capitães & outros fidali»os, pêra (]ue não
querendo ir todos, os prendesse. E porque a gente que
fosse com IVlutaraja não entrasse na fortaleza, & não
ouuesse alguuj aluoroço na sua prisà & na dos outros,
esperou os ho gouernador quando ouuerào de ir em hua
casa fora da fortaleza, bem acon)panhado de fidalgos ar-

mados secretamente, & outra gente prestes, & os qua-
tro entrarão nela. E sentados, disselhes ho gouernador
que anies de falarem em outra cousa, lhes fazia saber
que certos mercadores de Malaca q logo hi nomeou, se
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lhe queix.iuao deles que lhes deuiào certa soma de di-

nheiro (|ue llitís n.io «lueriSo pa^ar. 15 por (juanlo ho cos-

tume dei rey de Portu^.àl seu senhor era lazer justi{^a
,

assi dos allos como dos baix'JS, porque nisso erão todos

igoaes , assi como em nacer & morrer , era necessário

que ele como seu goueniador a Hzesse deles, & por is-

so auiào logo de pagar ou íicar na fortaleza ate que pa-

gasse/n, & auia de ser sem armas, & lhas auião de dar.

E IMutaraja disse que verdade era que deuiâo ho di-

nheiro que ele dizia, & que logo mandariáo por ele &
paganao: porem que as armas era costume dos laos não

as darem sem [)erder a vida: &, seu genrro lhe disse que
iiào era tempo de vsarem de seu costume, se nào do

dos Portugueses, pois erào vassalos dei rey de Portu-

gal, & logo deu ho cris que tinha ao goueriiador & ho

mesmo fez aos dos outros. E em quanto IMutaraja man-
daua polo dinheiro, leuou os ho gouernador pêra a for-

taleza, náo consentindo que nenhu dos seus entrasse

denlro. E despois que entrarão, mostrou a Mularaja a
carta que ele mandaua ao rey que se chamaua de Ma-
laca. E confessandolhe que era ho sinal seu , màdou a

Ruv daraujo que a lesse alto pêra a ouuirem aíjueles li-

dalgos & capitães que estauáo coele , & assi a que el

rey Ihescreuera. E ouuindo eles as cartas ticou fora de

si, & oulhou pêra ho filho, q lhe disse em sua lingoa

que esforçasse, porque dos grandes como ho gcmernador,

era perdoarê grades erros. E após estas cartas leo Ruy
daraujo os ca()il()los d;«s culpas de Timutaraja, que ele

negou, saluo a carta dei rey & a que lhe ele escreuia,

& quanto aos arrozes que atrauessara, disse que ho fi-

zera pêra ganhar neles & náo a outro fim. Ho gouerna-

dor lhe disse que ate se aquilo prouar auiáo todos qua-

tro destar presos na fortaleza, & entre tanto q manjas-
sem derribar as tranqueyras q linháo & çarrar as cauas

q mantJarào fazer, & que ele lhes jirometia de lhe goar-

dar sua justiça tão inteiramente como que forào natu-

rais Portugueses, & entregou os ao alcayde nioor pêra

que os goardasse.
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C A P I T O L O LXXIIII.

De como Timularnja <§- hum Jilho seu <f^ hu neto^ ^ kút

yêrro forâo degolados por tredores.

vyom a promessa do gouernador mostrara os presos al-

gum coi)(en(amenlo , & mandarão logo fazer o q lhes

màdou : & assi resíiluyiào per seu mandado o que ti-

nháo roubado a muytos mercadores, & todos os escra-

uos que tinhão tomados que forão bem quinhentas al-

mas. E logo ho gouernador entendeo em seu desf)acho,

& jirocessouse tanto pelo feyto que se veo a prouar con-

tra í)s [)resos tudo o que dizia nos capítulos de suas cul-

pas. E foy dada sentenqa contreles que morressem de-

golados com pregão na praça de IVlalaca que manife-

stasse sua culpa. E dada esta sentença, quis ho gouer-

nador poer em cõselho qual seria melhor matarem estes

homês ou telus presos, porque se morressem logo, erão

muyto p(»derosos de gente & dinheiro, &. sua gente se

poderia leuãiar & daria fadiga aos nossos por quão pou-

cos erão, & niais estando ho gouernador de caminho pê-

ra a índia, & tendo os viuos estarião fora destas duui-

das & sua gente com receyo de lhos matarem estarião

sempre assessegados , que seria grande bê ate a terra

ger de todo assentada. E postas muytas rezôes de cada
parte, os mais dos capitães acordarão que os presos fos-

sem degolados pêra exemplo doutros : & posto que ao

gouernador parecia melhor que os teuessem viuos, man-
dou executar a sentença. E forão degolados na praça de
Malaca pubricamête Timularaja & seu filho, neto &
genrro ao modo que se costuma em Portugal. E por

mandado do gouernador esteue dom loão de lima com
muytos dos nossos armados è goarda da praça em quan-
to se esta justiça fazia por se temer que a gente dos
mortos fizesse algum aluoroço , mas não ouue nada. E
os da terra vendo fazer justiça daqueles quatro hooiens
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que erão tão poderosos ficarão muy pasmados, porque
sabiào (juàlo eráo tímidos do rey ijue fora de Malaca:
&, lodus folgarão com suas mortes por se verem liures

da sojeiqào que esperauào despois da partida do gouer-

nador , &, assi algus embaixadores estranjeiros que ain-

da estauào eui Malaca ficarão fora de si , & diziáo que
não auia home tão esforçado como ho gouernador , nem
de tamanho coração. E linhào por tamanho feyio a mor-

te de Mutaraja & dos outros, como desbaratar & ven-

cer ho rey que fora de Malaca.

C A P I T O L O LXXV.

De comofoy António dahreu a descobrir a ilha das ma-
^.ns ^ as do cruuo : ^ de como lio (jouernador man-
dou hum embaixadxjr a elrey de Sião.

1\ este (êpo viera (er ao porto de Malaca três pangue-
jaoas da terra de Menàcabo q esta no topo da ilha de
çamalra da báda do sul q he rey no onde cauao ouro, &
o apanhão sobre a terra como ja disse. Eslas (res pan-

gnejaoas traziào grande soma douro a vender a Malaca,
& j)or isso ho gouernador fez muyta honrra & fauc^r aos

donos delas. E porque isto era (juasi na fim de Dezem-
bro, que era a niouçáo de Malaca pêra as ilhas do cra-

uo que agora sam as que chanjã de Maluco: & assi pê-

ra a ilha de Banda onde ha a noz & a maça, despachou
ho gtjuernador hua armada pêra ir descobrir estas ilhas,

& (leu a capitania rnôr dela a António dabreu
, que era

tão esforçado caualeyro como ja disse, & deulhe a nao
santa Calerina pêra ir, & pior piloto dela hum Luys bo-

tim , & por sota capilào Dantonio dabreu hum Fràcis-

co serrão na nao çabaya íj se tomou em Goa, & por seu
piloto humGomjaio doliueyra: foy mais Simão afonsobi-

sigudo na carauela latina (jue ho gouernador mandou fa-

zer redòíla pêra esta viajem, & ho seu piloto hum Fran-

cisco rodriguez. Ho feyior desta armada & das merca-
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dorias que hiâo nela auia nome loào freyre , criado da

raynha dona Lianor, & seu escriuão hum Diogo borjes

criado dei rey de Portugal. Hião nesta armada cento &
vinte Portugueses & em cada vela víte escrauos pêra a

bomba, &. todas muyto bem fornecidas de todo ho ne-

cessário, & a principal cousa q ho gouernador deu ao

capitão moor em regimento, & que lhe mais encomen-
dou, foy que naquela viajem não fizesse presas nem to-

madias, nem arribasse sobre nenhua nao , nem lhe des-

se caça, nem sayse em nenhum porto, saluo híía pessoa

ou duas, & em todos os portos a que chegasse desse

presentes aos reys & senhores da terra , ou aos gouer-

nadores delas, & pêra isso Uie deu escarlata baixa & ou-

tros panos somenos, & veludo de Meca, q foy tomado
em hua nao de Calicut , & assi que não loruasse a car-

rega a nenhíia nao de Malaca nem doutras partes, assi

nas ilhas do crauo como na das maças, ou fossem de

mouros ou de gentios, antes lhes desse todo fauor & a-

juda que lhes fosse necessário: & que do mesmo modo

q eles carregassem carregasse ele, goardando em tudo

os costumes da terra, & em Maluco nem em Banda não

saysem nenhíís criados dos capitães nem outras pessoas,

saluo ho feylor & seu escriuão, & ate quatro pessoas

que lhe pêra isso ordenasse. E deu licêça a lodos os

darmada que podessem resgatar ouro, prata, aljôfar &
pedraria sem pagarem disso nenhfis dereytos. Despacha-
da esta armada, partiose na íim de Dezembro de mil &
quinhentos & onze, & o que lhe sucedeo se dirá adian-

te: & dous dias antes de sua partida, partioNacoda is-

mael chim em hum jílco seu pêra Maluco que ho gouer-

nador mandou carregar de mercadoria delrey de Portu-

gal pêra se vender em Maluco, porque não podia a ar-

mada leuar quanta era necessária , & deu parte da car-

ga a Nacoda que tinha molher & filhos em Malaca, &
íícou por seu fiador Ninachalu , a quem ho gouernador
deu parte da mercadoria que mandou carregar em ou-

tro jungo, que mandou a Pacem a carregar de pimen-
TOMO 111. KK



aôa DA HISTORIA DA ÍNDIA

la í)cra os Chins ik, Guores quando viessem. E logo na
*?ntrada de laneyro do anno de mil &, quinhèLos & do-

ze, despachou ho en)baixador dei rey de Siáo, a quô^

iVz muvtas mercês, & assi aos capitães Chis q vierão

coele , ic màdou ê sua cõpanhia seu ebaixador a el rey

de Sião, q foy hum fidalgo chamado António de miran-

da, a que deu hum presente pêra el rey de Sião. s. huas

couraças de veludo carmesim, & oulras armas braças

muylo boas & bem goarnecidas : hiia adarga danta com
hus cordões ricos (S^ hiia fuda de borcado , três pano»

darmar grandes de veludo de cores & cetins antre ta-

lhados que forão dei rey de Malaca, borlados douro,

obra muyto rica &, fermosa , hum bacio dagoa as mãos
laurado de bestiàes. Ima caldeira de prata & duas al-

barradas , iS^ duas taças, tudo muyto be laurado, hiía

besta com seus tiros ik gafa, &. quatro ramais de coral

muyto fino & grosso, & híia pec^a dezcarlata : & com
António de miranda mandou cinco Portugueses escolhi-

dos gentis homês a fora outros pêra seruiço, de moda
que hia hum bonrrado embaixador. E também direy a

diãte o que lhe sucedeo. E após António de miranda
partio bum jíigo de Pegú , em que ho gouernador man-
dou outro embaixador a el rey, que foy hum gomez da
cunha que tambê leuaua presente a el rey & carta da-

mizade : & isto porque nesta cidade auia muytos man-
tinientos que podiào ir a Malaca. E aa partida deste

jungo hum filho do piloto dele se deixou ficar em Ma-
laca , tão afeyçoado estaua aos nossos, & ficarão coele

sesela Pegus que ho gouernador mandou assentar em
soldo pêra trabalharem na fortaleza.
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C A P I T O L O LXXVL

De como se leuâtou Pntcquatir contra ho goiiernador\ ^'

de como o gotiemador proueo Malaca querendose var-

tir pêra a hidia, ^ de como lhe fugio el rcy dá racc.

'es pois de degolados Mularaja & os outros ho gouer-

nador deu o car^^o que linha Mularaja de gouernadur

dos mouros a hú loa, q auia nome Palequalir morador

em Vpe homem honrrado & principal, & ccmpilidor de

Mularaja, com que estaua ma!
,
porque desprezando ho

Mularaja por aner que nâ era lào rico como ele, lhe não

quis dar por mulher hija filha que lhe pedio, & daqui fi-

cou Palequalir seu immigo. E por esla causa & por ao

gouernador parecer que sendo Palequalir gouernador fi-

caria a terra mais assentada, lhe deu a gouernanca dos

mouros. E seruindo este officio foy cometido pola mo-

Iher de Mularaja q se quisesse casar com sua filha que
lha daria por molher, & coela grade tesouro, com con-

dição que fizesse guerra ao gouernador, Sc trabalhasse

por vingar a morte de seu marido, & que lhe daria aju-

da de todos os seus escrauos, & de todos seus parentes

& amigos, que passarião de seys mil homens: o que

Palequalir aceitou. E aparelhado jnuy secretamente fje-

ra a guerra, deu híi dia na pouoacào grande a que co-

meçou de poer ho fogo & matar a gente, & a grade gri-

ta acodio logo ho gouernador cõ os nossos : & foy Iraa

grande peleja antreles & os laos , em q morrerão muy-
los & dos nossos forão algus feridos, & Palequalir se

recolheo pêra Vpe , em que se logo fez (orle com Iran-

queyras, & porque dali por diante corria a pouoação
grande, conueo ao gouernador porque a não queyaiasse

de noyle mandar logo fazer hija tranqueyra
,
que come-

çaua no mar, & chegaua ate onde se fazia a terra ala-

gadiça q seria espaço dhum tiro de bêsla & tolhia não

poderem os immigos chegar aa cidade, & mais antre a

RK 2



2fiO DA HISTORIA DA TNDIA

Ira.irjdcyra 8c Vpe laziasse hum este}ro que se enchia
dagoa cu maré, & em quanto se esta tranqucyra aca-

baua cada noyle iníulaua o gouernatlor vigiar a pouoa-
cào. E ela acabada deu a goarda dela a Afonso pessoa
hum boõ cauale3ro, & dculhe setêta besteiros 8l espin-

gardeiros : & pêra. a tranqueyra estar também goardada
j)ur mar, armou no cabo dela híia albetoça com hu ca-

melo & estaua amarrada aa tranqueyra , & a capitania

deu a ACòso chainho & deulhe dez dos nossos pêra que
ho acompanhassem. E coesta tranqueyra assi goardada
íicou Malaca muyto segura de I^atequatir, que vendo-

se atalhado daquela maneyra não curou mais de come-
ter a cidade, & mandou pedir ao gouernador que lhe

perdoasse is: lhe desse seguro, vSl que tornaria a sua o>

bediencia. E ho gouernador lho concedeo, mas Pate-

quatir não se fiou disso, & não quis tornar & ficouse as-

si. E por isso &, por ser a mouqão da índia, determi-

nou ho guuernador de se partir
,
porque a fortaleza era

quasi acabada a que pos nome a famosa, a barreyra era

em quadra posto que ho corpo da fortaleza não fosse

quadrado. A grossura do muro era doyto pés todo de
cantaria: tinha a torre da menajeni sobre a ribeyra do
mar junto do paço da j)onte, & dagoas viuas podia ali

chegar hua nao de duzentos toneys sem carga. Na qua-

dra q a fortaleza fazia ao monte se fazião duas torres

que senhoreauão a coroa dele, & em cada quadra das

torres que goardauão ho pé do muro auia bombardeiras

cou) artelharia , & porque ho sitio da terra ho requeria

assi , & a raezquita que ali estaua: era a fortaleza ètu-

Ihada em altura de mea lança darmas , & mais a torre

da menajem podia receber socorro por mar, &, tinha dê-

tro em si hii pedaço de cantaria, &l outro ê outra torre,

& auia agoa pêra fazere outros muytos. A igreja desta

fortaleza era da auocação de nossa senhora danunciada.

E determinado ho gouernador de se partir com conse-

lho desses capitães, fidalgos & caualeyros que andauão

coele, fez capitão da fortaleza Ruy de brilo hií fidalgo
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de Santarê, & alcayde luôr & prouedor da fazenda Ruy
daraujo , &. capilào mòr do mar Fernão perez dandrade.
E porq antreíes não ouiiesse deferenças de que se se-

guisse muyto deseruiço de Deos & dei rey seu senor

,

mandou que Fernão perez desse a menajem a Ruy de
brito, & que com seus capitães lhe obedecessem em tu-

do , & por tudo assi como a sua própria pessoa. E que
fazendo nosso senhor algua cousa de Ruy de brito q fi-

casse Fernã perez por capitão da fortaleza, & por capi-

tão mor do mar hum fidalgo chamado lopo dazeuedo que
ficaua por sota capitão de Fernão perez

,
que ficaua na

nao de dõ loão de lima , & iopo dazeuedo na carauela

de lames teixeira : & ficauão mais estes capitães, loão
lopez daluim, que ficaua na nao de Gaspar de payua

,

Vasco fernandez coutinho no nauio de Bastião de mi-
randa. Pêro de faria filho do comendador Aluoro de fa-

ria na galee ds Duarte da silua, Ayres pereyra de ber-

redo na nao de Nuno vaz de castelo branco, Christouão
niazcarenhas na nao Santiago, Christouão garces na nao
de Simão dandrade. E ficarão por escriuães da feyto-

ria hum Francisco dazeuedo, Pêro salgado & loão jorge,

por almoxarife dos mantimentos hú lacome fernandez
& seu escriuão Frãcisco cardoso, almoxarife do almazem
Eras afonso , & seu escriuão Diogo camacho, que tam-
bém ficou por prouedor dos defutos & do espiritai, & por
meyrinho da fortaleza & da cidade, todos criados del-

rey de Portugal & de sua mãy , & da raynha sua hir-

maã. Ficarão por gouernadores da terra (não tirado a
superioridade ao capitão da fortaleza) Ninachatu dos gê-
lios , & dos mouros hii Caciz , dos laos Duperagunata-
raja , da pouoação da banda da fortaleza a Tuão colas-

car jao de nação, &. a Ruy daraujo por determinador de
seus agrauos, & apagador de suas deferêças , & que
sempre interuiesse em concerto antreíes. Deixou dor-

denado ao capitão da fortaleza duzêtos mil rs cadãno, &
cincoêta quintais de crauo, de q pagaria êCochi a vin-

tena 5 & era Portugal quarta & vintena , & ao alcayde
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mór duzentos mil rs &, cincoi-nla quitais de crauo no

jTrimeyro aiino, &. da hi por diante trinta, &l dos trinta

auia de pagar quarta &, vintena em Portugal, &, dos

cincoonta vintena, &, a Fernão p<Te/. capitão mòr do

mar colo &. cincoenta mi! rs dordenado , de que se ele

agrauou muyto, & nã quisera ficar ne os outros capitães

por lhe na deixar mais ordenado q certa cousa cada dia.

E ho gouernador insistio em ficarò atedizer que os pren-

deria : 8c por a|)acificar a Fernão perez , lhe deixou hCi

assinado seu de fora em que dizia que nâo mandando
dali a hu anno que seruisse ho cargo que lhe ficaua q
ele se podesse ir pêra a índia, & hiria na nao em que
ficaua por capitão mòr doutras duas q forão da armada
de Diogo mendez, & que podesse carregar a sua cama-

rá de drogas. K tendo ho gouernador determinada sua

partida, que era caminho da índia soube ho çoltanzina

rey q fora de Pace , & mandou dizer ao gouernador q
lhe dizião que se quiria ir dereyto à índia, ^ lhe pedia

que lhe lembrasse 4 lhe tinha prometido de ho restituyr

em seu reyno. A que ho gouernador respondeo que bem
lhe lembraua, & tinha muyta vontade pêra ho fazer:

mas que não podia ser daquele ferro, porque ele se de-

teuera em Malaca mais do que cuydara, & que não po-

dia perder a mouçào pêra a índia polo muyto que lá ti-

nha que fazer, que de laa ho restituyria em seu reyno.

E parecendo a çoltanzina que erão aquilo delongas &
receando que ho gouernador ho leuasse á índia, & que
nunca mais tornasse a sua terra, fugio tão secretamen-

te (| nunca se soube pêra onde fora.
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C A P 1 T O L O LXXVií,

De como os inercadores de Malaca conselharão ^ reque-

rerão ao (jouernador que se não fosse
, ^ do que el&

respondeo.

Xj azendo ho gouernador prestes sua partida , foranno

ver os moradores, & esses prjncij)ais de Malaca, pêra
lhe persuadirem q se nào fosse dela, porque se rtcea»

uáo que ido ele se ajuntasse Quatepatir eom el rey que
se chamaua de Malaca , & a tomassem ou lhe dessem
grande opresã eom que se todos j)oderiâo perder, cu
lhes seria forçado irse dela. E híi deles ê nome de to-

dos lhe fez esta fala na sua lingoa. Nào ha nenhum de
nos outros que não estee fora de si com espanto (muy-
to esforçado & famoso capitão mais que quantos temos
visto, & que quãtos ouuimos dizer) de lua singular pru-
dência, que tendo ganhada eõ trabalho tão immenso &
com vitoria tão sobre natural, a mor cousa q ha no mu-
do & mais rica de todas as riquezas dele

, queres a de-

semparar sem ter ainda de todo tomado aquele assento
que he necessário pêra permanecer, porque se a das

por segura cõ desbaratares el rey & ho fazeres fugir
com tanta gête morta & ferida , & perdido de todo seu
estado & sobre tudo morto : ainda seu filho que repre-

senta sua pessoa , & diz q he herdeiro de sua terra &
da vingãça de sua morte está viuo, & oyto Jegoas da-
qui em sitio forte & com gête na terra , & grade arma-
da no mar, & muyto liado per parentesco & amizade
com todos os reys comarcãos, q tudo isto lhe da muyta
esperança de estando tu na terra se restituyr em seu
estado, quãto mais se te vir idoy porque então todos

seus parentes Sc amigos, que cõ receyo de tua presêça
lhe negão sua ajuda, lha darão sem medo. E pêra con-
firmação dei rey fazer o que digo, não he mais neces-
sário alegar se não que quando Patequatir por vingar a
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morte de quê ho enjj^eitou de parente, com gSle em-
prestada se atreueo aleuatarse cõlra ti, que fará el rey

Contra os teus que sabe certo que lhe malarào seus pa-

rentes, seus vassalos, &, que lhe tem por força a terra

que foy de seu pay : & pêra mais facilmente os desba-
ratar, ajuntara consigo Patequatir com seu poder, &
que logo nào tome a fortaleza a fome lha entregara, [)or-

que por guerra sempre faleceo mantimeto em terra a-

baslada, quanto mais nesta que náo tem se não o que
vem de fora. E posto que por teu muyto grande esfor-

ço não tenlias tudo isto em conta, &, a faças q os Por-

tugueses tem fortaleza em que se emparar, armada no
mar pêra se defender & buscar mantimeto. Lembrete
que os mercadores fojem como do fogo dos lugares em
que ha guerra, & que sò a fama de a auer neste fará

fugir dele todos os mercadores q soyão de vir a ele fa-

zer suas mercadorias, & sê elas íica ele hú deserto &
terra esterile, & coelas hua casa de tisouro de todas as

riquezas do mudo, porque? que se pode desejar delas,

que se aqui nã ache? ouro a motes? prata & outros me-
tais sem conto, especiaria & droga sõ medida? Nã falo

em lenho aloés, aguila, sandolos, almizquere, seda sol-

ta & tecida, beijoí & outros perfumes, rou{)a branca,

porcelanas & outras cousas muy deleitosas aos humanos,
porque sam tantas que enfastião a quem as tem em cos-

tume, & por cima de tudo ser própria & isenta dei rey

de Portugal & sem nenhíl sobrosso como sam as forta-

lezas da índia, q todas sã feytas demprestado em terra

alhea, onde os Portugueses estão como parceiros, &
nesta como moradores na terra de seu rey , ode ele sò

reyna sem parçaria, em q sempre ha discórdia. E pois

ha tantas rezões pêra te não partires, te pedimos muy-
to de nossa parle, Sc te requeremos da delrey de Portugal

que te não vas
,
porq por seu seruiço gastaremos quan-

tas mercadorias, quãtas fazendas & quanto dinheiro te-

mos, com tanto q te não vas de Malaca. Ao q ho go-

uernador respondeo cõ muylos agardecimêtos dos Jouuo-
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res , & conselho que Jhe dauão, & dos oíTrecimêlos que
lhe fazião, & sobre tudo a boa vôíade que entendia que
lhe tinhão, & q ele conhecia quão bê ho aoõselhauão,

porem que forçadameLe ihe era necessário ir visitar a

índia, principalmête a ilha & cidade de Goa, que auia

no mais de hú anno que ganhara aoHidalcào, q era táo

poderoso como eles ouuiriâo dizer, & que estaua tão ve-

zinho dela: & se lhe náo liuesse dada algua oppressam,

no inuerno passado q ele não esteuera na índia, lha da-

ria com cerco se passasse ouiro sem ele estar nela: &
pêra dar íauor a Goa hia visitar a índia & náo pêra dei-

xar Malaca, que bem sabia que era tudo o q eles di-

zião , & por isso fazia dela muyto fundameto: mas que
nê por isso auia de deixar perder os lugares da índia

que se perderiáo com ele estar muyto teuipo ausente
dela, & o que ele determinaua destar de Malaca seria,

no mais que ho inuerno da índia, que com o q gastaria

em sua viajem ate tornar seria híí anno, em q se muy
bem poderia soster a gente que auia de deixar na for-

taleza &, na frota que ficaua no mar. E que posto q não
viessem neste têpo mercadores a Malaca, da tornada

que ele tornasse assentaria a terra de maneyra q eles

tornassem como dantes, & que se ele poderá escusar de
ir â índia folgara muyto, mas q na podia por nenhua
maneyra: & assi lhe deu outras muylas rezôes pêra sua

ida cõ grandes esperanças da tornada ser em breue , do

que eles ficarão contentes.

TOMO III. J.L



'^G6 DA HISTORIA .1)A INVIA

C A P 1 T O L O LXXVllI.

De como rumeqãda ho rjoueniador pêra a índia , se per^
dco a sua nao : c^ cotno Joij inorto Simão marlins com
outros 710SS0S : <5' ^í^ 7 cicontcceo a Simão dandrade.

_j ao oulro dia despois disto deixando na fortaleza (re-

zenlos hoinès Portugueses & inuytos piaes da terra, &
na írola duzentos, se [);irtio deflialaca uao Jeuandoniais

Tj trcs nãos &, hum jungo, & nele leuaua niuyta fazen-

da dei rey seu senor q lhe coubera do seu quinto, & as-

si algija sua que valia na índia : & hia por capitão do
jungo Simão marlíz , ^ liiáo coele dez ou doze Portu-

gueses, 6c assi liiáo mais sesenta laos casados, carpí-

leiros, calafates & ferreyros que leuaua pêra a índia

que erào dei rey, & auiào lá dinsiaar outros escrauos
dei rey a estes oílicios. E a causa porque ho gouernador
não ineteo aquela fazêda do jungo nê os escrauos em
frol delanjar que era a capitayna, foy porque fazia tan-

ta agoa que teineo que se fosse ao fíjdo, & por esta cau-
sa quisera ir na trindade q era hua das outras nãos de
sua conserua, & deixou de ho fazer porque vendo a gê-

te a rezào porque ele fugia de frol delamar nao se que-
ria ninguê embarcar nela, &. lodos qriao ir nas outras

nãos, & j)orq ele desejaua de ir nela â índia pêra a re-

nouar embarcouse nela , & nela nem nas outras não le-

uou mais gòte que a necessária pêra as marear. E con-

tinuando por sua viajem indo atraues da ilha de çama-
tra defronte da costa Dauru, deulhe híja grande toruoa-

da , & por a sua nao ser podre & fazer muyta agoa que
não podia nauegar se não em têpo feyto, pareceo bem
ao seu piloto que surgissem, & assi se fez. E despois de
surtos foy ho mar tão grosso q fez caçar a nao & foy ter

sobre hila lagia , em que tocou , & como era podre fez-

se em dous pedaços , & a popa com ho masto grande

que íicou mais sobre a lagia & assentou aela ficou ali
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sem a cobrir a agoa : & ho goucrnador cô oá que esía-

uao nela se saluarão, & assi a!gu falo, porque acodio

logo ho balei da Trldade que eslaua mais perto suila

tom as outras, & saluou o que digo, & da proa qua a-

cerlou fora da lagia se nao salaou nada, porque assi co-

.mo se partio se foy logo a fundo. E hy cousa misera-

uel ver assi partir hua nao, de q a fora os q digo se sal-

uarão algfís a nado com se pegarem a arcas, & estes fo-

rão ter a Pacem
,
porque a reuoUa era tamanha por a-

codire ao gouernador que ninguê ouihou por estes. E ho

gouernador cò os outros foy leuado a nao Tridade , &
ali se agasalhou pcra ir ate a índia: & ccesta mesma
toruoada com q se perdeo a capitayna, se apartou lor-

ge nunez de lião capitíio da nao Enx(jbregas, do iãgo

de que hia por goarda por mandado do gouernador
,
por

recear ho gouernador que os íaos se leuaíassem contra

os nossos, que como disse não seriào mais que ate tre-

ze. E vendose os laos apartados da nao, leuantaranse

controles alando crises que leuauão escondidos em paos

compridos como hastes, & feytas lanças deles peleiaião

com os nossos, que se defenderão bem & por muytos
que matarão dos íaos forão mor los todos por derradey-

ro. E ficando os íaos sefiores do ií^igo, se forão â ilha

de çamatra á cidade de Temião. E tornando ho gouer-

nador a sua nauegação, passou muyto trabalho com a

gente no golfi\o que se faz de çamalra a Ceylão, porque

como a gente creceo na nao, & se deteuerão mais dias

dos que cuydarão, faltoulhes a agoa, & morrercão todos

com sede se lhes nosso senhor não deparara híia nao de

Dabul, q foy tomada por força, & achouse nela muyla
riqueza, & assi catiuos, & agoa: & logo dali a poucos

dias topou outra nao, (|ue se rendeo como lhe ntãdarão

que amainasse, &, nesta também se achou agoa, E ho

dono desta nao disse ao gouernador que era de Chaul,

& que não trazia cartaz, ou seguro, porq ho não trazião

as nãos dos lugares que pagauão páreas , & porq Chaul

as pagaiia ho não trazia. E porq ho gouernador temeo

LL 2
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q ho dono d.i nao lho nao falasse verdade , mSdou que
ficasse na sua nao com algus outros, & que a nao fosse

oiii sua conserua ate Cochini pêra hi saber se era como
ele dizia: & na nao mandou que fosse Simão dandrade
por capilão, & mandou que fossem coele quinze dos

nossos, &: ho piloto &, n>arinlieiros da nao ficarão nela

pêra a gouernarem. E cuydando eles que os leuauão ca-

liuos, por se liurar hua novte sendo tanto auante como
lio cabo de Comorim

,
gouernou ho piloto mouro a tal

rumo, que se apartou muyto da cõserua do gouernador,

& em amanhecendo foy aferrar porto na ilha de Cãda-
luz hua das principais das ilhas de JVJaldiua, onde esta-

uiio muytos Malabares deCalicut, cõ cuja ajuda os mou-
ros da nao prenderão,Simáo dandrade & os outros nos-

sos, & os atormentarão com muylas injurias & males

que lhes fizcrão , Sc náo ousarão de os matar por amor
do dono da nao que hia em poder do gouernador que ho

malariào, &, roubar'anlhe quãto leuauão na nao, & des-

pois disto os deixarão ir pêra Cochim, onde chegados
acharão ja ho gouernador.

C A r 1 T O L O LXXIX.

De corno ho gouernador chegou a Cochim , ^ das nonas
que achou da vinda dos rumes : ^' de como deu a ca-

pilania de Goa a Manuel de lacerda,

Í.Jo cabo de Comorim foy o gouernador ter a Cochim
na entrada de Feuereyro de mil & quinhentos &, doze,
& hi foy recebido com grandes alegrias quando ho virão

viuo, & souberão como deixaua Malaca, porque muytos
cuydauão que fosse perdido, assi polo que Lourenço
moreno & António real disserão quâdo partio pêra lâ

,

conio porq d^^spois de partido deitarão fama os mouros
de Cananor & de Cochim que se perdera com toda a

frota, & que auião os rumes de vir muy cedo â índia,

porque assi lho escreuera Mirocem ho capitão mor q
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fovA da arníada do soldão, que ho viso rey dom P>an->

cisco dalmeyda desbaratou ê Diu , & ele se acolheo á

corte dei rey de Canibaya que então reynaua, q níica

ho mais deixou ir pêra sua terra , & criasse porque não
trouuesse rumes á índia. E despois que este rey morreo
que foy no anno passado de mil & quinhentos & onze,
ho filho que lhe sucedeo, deu logo licença a IVlirocê que
se fosse, & quando se foy escreueo a el rey de Calicut,

& assi a todos os reys da índia nossos imniigos, que se

não hia se não pêra trazer tantos rumes que deitassem
os nossos fora da Jndia, pedindolhes que se fizessem to-

dos prestes pêra os ajudar. E os mouros de Cochi & de
Cananor forão os que mais assoalharão esta noua. E pa«

recêdo aos mouros de Cananor q isto era verdade, &
assi de ser ho gouernador perdido , começarão de fazer

duas nãos de quilha pêra mandarem a Meca carregadas
despeciaria , & tornarê carregadas de rumes. E coesta
reuolta que andaua na índia, deu a chegada do gouer-
nador muyto prazer. E sabêdo ele o q os mouros pro-

nosticauão de sua perdição, mãdou soltar doze mouros
hõrrados de Cãbaya & do Balagate & doutras partes q
trazia caiiuos de Malaca, q se fossem por onde quisessem
pêra que contassem a tomada de Malaca & como estaua.

na índia. E eles ho apregoarão por onde forão , & nas
terras donde erão. E sabêdo ho gouernador a êtrada dos
turcos na ilha de Goa & ho mais que era feyto despa-
chou logo pêra la oyto Catures Dantonio real carrega-
dos de gente, & mandou neles prouisam a Manuel de
lacerda pêra ser capitão de Goa, & Manuel de sousa
tauares alcayde moor, & Diogo fernandez de beja capi-
íâo do mar, & escreueo a Manuel delacerda q lhe man-
daua aquela gente em quanto não hia, porque se ficaua
apercebêdo pêra ir ho mais de pressa que podesse. E
chegados estes Catures a Goa, foy metido Manuel de
lacerda na capitania, & Manuel de sousa & Diogo fer-

nãdez nos outros carregos. E vedo Manuel delacerda a
carta do gouernador sobre sua ida , respondeolhe logo
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f]uc nao deuia do ir, pori|i)e não tinhn tanta goltí quo
fH)(Jessi3 tomar logo íi fortaleza a floçalcao , & pêra es-

tar õ Goa sem mais rjue seria grande abatimento teren-

Ihe os mouros luia Ibrtaleza no rosto & ele não a j)oder

tomar, por isso que não fosse ate as nãos de Portugal

nào chegarô que auião de trazer muyta gente, & (| en-

tão hiria a Goa como cíipria ao estado dei rey de Por-

tugal & a sua honrra, & entre tanto ele esperaua em
Deos de a cidade não correr nenhij perigo, porque elo

tinha seyscentos Portugueses com que a defender, a fo-

ra os piães da terra. E por este recado que foy em bre-

us tepo ao gouernador, desislio ele de ir a Goa & fi-

couse em Cochim , onde achou bem q concertar em
ílesinãolios que se íizerão em quanto foy a IVIalaca. Pri-

nie\ramète na justiça em que António real &, Louren-

ço moreno fazião ausolutamente o que queriao : &, por-

que lhes foy dito que hum Simão rãgel natural de Coim-
bra praguejaua do que eles fazião degradaranno pêra

Goa , & mandarãno ê hQa nao de mouros mercadores de
Cochim

,
que no caminho forão tomados por mouros de

Calicut, que leuarão lâ Simão rangei caliuo, & hi ho

venderão em pregão, & foy vendido a hum mouro do
cayro q ho leuou pêra laa. E não somíjle fazião estas

cousas Sõ outras na justiça, mas outros niuyto grandes

excessos na fazêda , fazêdo gastos muy desordenados

,

assi como em fazerem hua nao noua de que não auia

necessidade & deixarê perder a nao cirne que era ain-

da pêra poder nauegar, & com se correger escusara ho

gasto da nao noua: & assi achou que tratauão em mer-

cadorias defesas polo regimento dei rey, & gastauão ho

dinheiro que mandaua pêra a carga da especiaria em
outras cousas, & assacauão ao gouernador que ele ho

gastaua : &, porq ele quis apurar a verdade disto & ata-

lhar q ho não tízessè mais, lhe quiserão dali ()or diãle

muyto grade mal, & despois fez António real capitolos

dele como direy a diante.
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C A P 1 T O L O LXXX.

Do q o gouernador fez emCochim^ éf de como húrey das

ilhas de Maldiua se fez vassalo dei rey de Porlugal.

ambem ho gouernador acodio a outros grandes ma-
les que auia em Cochí na nossa pouoação

,
que se fa-

zião })or estarem os gêtios mesturados com os Cliristaos

da (erra, & as molheres Cbristaás da terra mancebas

do mudo Unhão ein suas casas de quinze ate vinte pa-

rentes gentios todos, & peccauão coeles carnalmête, &
outras Christaãs peccauão nas casas dos gentios com
mouros: & assi auia casas em que pousauão gentios &
mouros de fora de Cochí que tinhão por officio êganar
escrauos dos nossos q lhe fugissem & o& roubassem. E
hia este roubo tanto auante q muytos erão roubados de
jDassante de eê cruzados : & nestas mesmas casas dos

gentios tinhão muytos dos nossos parte com as gentias.

E dando ho gouernador cota de tudo isto a el rey de
Cochini, ouue dele que lhe desse demarcação pêra a
nossa pouoaçâo estar sobre si : & auida , mandou que
sopena de morte todo ho gentio, assi homem como mo-
Iher se despejasse logo da nossa pouoaçâo nê tornasse

mais a ela. E feyto isto tornaranse Christaãs bem qua-

tro cêtas pessoas gentias, em que entrarão algus pani-

caes & outros honrrados. E neste inuerno mãdou o go-

uernador fazer em Cochim trinta catures que sam na-

uios de remo mais pequenos que bargãtís , & isto por-

que soube que entre tanto q ele foy a Malaca, mandou
el rey deCalicut fazer hiis sesenta nauios destes, & co-

mo as nãos de Cochim sayão do porto hião a elas, & ou
as tomauão ou as punhão em grande afronta, & toma-
uã paraos & pagueres que hião de Cananor pêra Co-
chim pêra a nossa fortaleza com cousas necessárias que
os feytores mandauão de huas as outras, & assi que hião

de Goa, & pêra pelejarê coesles catures, fez ho gouer-
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nador os que di^o & piira outras cousas necessárias.

Também neste inuerno por industria do gouernador se

tornarão e Cocliim Christãos muytos moços filhos de lio-

nu^s iionrrados , &c pêra sere melhor insinados na fô ca-

tholica & terem melhor criação, niiidou os insinar a ler

& a escreuer em escola pubrica que ordenou pêra isso,

& achou obra de cem moços pêra deprenderO. E neste

inuerno lhe foy dada hua carta de quatro marinheiros

nossos q se perderão coele em frol deíamar , em que di-

ziào que forào ter a Ace hu porlo dei rey de Pacõ, que
lhes fizera muyta hôrra , & os mãdara a Choramandel
em hii jungo de Chalins, que tambõ por serê Portugue-

ses Ihe^ fizerão muyto g;asalhado , & nuidauào pedir se-

guro ao gouernador pêra suas nãos & jugos irem a Ma-
laca como costumauàb, & mais lho pedião pêra hu jun-

go q hi inuernaua que leuaua roupa de algíís mercado-

res de Malaca & assi do rey que íbra delia , cuja p.irle

lhe enlregariào. O que ho gouernador lhes concedeo, &
mais fez mercê ao capitão do jungo da parte delrey, que
valeria be quinze mil cruzados, &, neste tempo lhe che-

gou hii messegeiro de Merlao aqlle q lhe arrendara as

tanadarias da lerra firme de Goa, que era rey Donor
por morte do hirnião q lhe tinha ho reyno por força: &
mandoulhe por carta muytos agardecimetos da hòrra

que lhe fizera em Goa, sendo hu pobre auentureiro. E
asái ofreci mentos damizade & desejos de seruir a el rey

de portui^al com todo ho reyno & cõ sua pessoa, & man-
doulhe hua Irepeça q fora dei rey de Narsinga toda. for-

rada douro & os pés feytos de torno, obra bê feyta & ri-

ca. E o gouernador lhe respodeo pelo messejeiro, cõfir-

n)ãdose por muyto seu amigo ê nome dei rey de Portu-

gal, &, seu, & mandoulhe híí presente: E sempre Mer-
lao durou nesta amizade, & pagou bõ a roda de Mer-

geu q seu hirmao não fazia. Na entrada deste inuerno

^ foy ê Mayo , chegou a Cochí Pêro mazcarenhas capi-

tão dhiia nao da conserua de dõ Garcia de noronha, q
aquele anno partira por capitão mor da armada da car-
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gt\. E partido de Lisboa, chegou ao cabo de sancto A-
gostinho cô toda sua frota, & por ho não poder dobrar

tornou á costa de Guine a buscar vêLo pêra nauegar, &
íby ter aa ilha de sam Thome, onde fez agoada , & hi

lhe adotícco & morreo muyta gête : & ido dali cõ muy-
to trabalho parecendolhe q linha dobrado ho cabo de

boa Esperança, foy reconhecer a terra & achouse atras

dele. E tornando a sua nauegação q foy em estremo tra-

balhosa , chegou a Moçãbiq cõ toda a frota ê feuereyro

de mil & quinhêtos 8c doze, & então passauão por ali

dõ Ayres & Christouão de brito q hião pêra Portugal:

& por ser ja boca dinuerno da índia & a gête ir muyto
trabalhada, foy necessário ter ali ho inuerno da índia,

& deu licêça a Pêro mazcarenhas que lha pedio pêra se

ir â Jndia na nao seta Ofemea de íorge de brito q era

nauio peqno , & por isso dõ Garcia ho mandou â Índia

cõ noua ao gouernador de como íicaua era IVloçàbiq. E
partido , chegou a Cochi na íl de Mayo & deu noua ao

gouernador como dõ Garcia ficaua em Moçãbiq, & coela

folgou ele muyto por dõ Garcia ser seu sobrinho, & lo-

go ètregou a capitania de Cochí a Pêro mazcarenhas q
a trazia por elrey de Portugal. E quasi no cabo do in-

uerno chegou ao gouernador hum embaixador dhu rey

das ilhas de Maldiua q se mãdaua oífrecer por vassalo

delrey de Portugal, cõ tanto q lhe rtsiiLaysealgíias iihas

que lhe tinha tomadas hum mouro principal deCananor
chamado Mamalo cõ ajuda dhíjs hirmãos q linha, & el-

rey de Cananor lhe tinha dado nome de re}'. E ho go-

nernador aceitou este offrecimento , & prometeo de li-

urar el rey do Mamale, & assi ho fez despois fazendo

cõ Mamale que renuciasse ho titulo que tinha de rey

daqlas ilhas de. Maldiua,

TOMO III. MM
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C A IM T O L O LXXXí.

De como os trnigos tomarão a barcaça que goardaua a
Irâqucyra da bamia do viar^ ^ de como os nossos des-

baratarão os inimújos c^- cobrarão a barcaça com lio

camdo que tinha.

Partido ho gouern.ulor de Majnca, foy ho desmayo ta-

manho na gente da terra q lodus poseráo loucas pretas,

o que Huy de brito & Fernão perez estranharão niuylo

a Ninachatu , & promeleranihe de lazerê de tal inaney-

ra a guerra a Patequalir que ho lãi^aasem fora de Mala-
ca: èc nisto veo noua q Lasaniane que estaua era IVluar,

se dizia que queria ir a Malaca pelejar cõ a nossa fro-

ta. E sabido isto íby acordado q Fernão perez fosse bus-

car Lasamane Sc peleiasse coele , assi pêra esforçar a
gente da terra, como porq no rio de Muar por ser lu-

gar estreyto peleiaria melhor q no porto de Malaca ^
era largo. E em quãto Fernão perez la foy, veo Quate-
patir de noyte, q fazia muy grande escuro, & cò muy-
ía gente q trazia deu na nossa barcaça q estaua no ca-

bo da nossa tranqueyra , & tomãdoha sem se os nossos

poderê valer leuouha coeles & cõ ho camelo q tinha à

sua fortaleza, & meteo ho camelo detro, & mâdouho as-

sestar defronte de hua porta q saya pêra ho mar
,
pêra

que dali jugasse cõtra quê a cometesse. E ao outro dia

q isto acÕteceo, logo pola manhaã chegou Fernão perez

que se tornou por na achar a armada do Lasamane: &
sabedo a tomada da barcaça, disse a Ruy de brito q lhe

parecia q logo se deu ia de vingar a^la oífensa , porq so

assi se n.ío iizesseCatepatir cobraria mòr esforço do ^ ti-

nha, & a gSte da terra mayor desmayo do q andaua ne-

les , & perderia) de todo o credito dos nossos. E estas

rezões deu n'^ coselho q se logo fez sobrisso : &- algiis

lhas còtrariaraj, dizenlo q não era bê pelejar cõ a for-

taleza da trãqueyra, pois ho gouernador cõ a gente q li-
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nha a nao poderá desbaratar: & eles não erao mais sãos

^ duzêlos &, cincoêla Portugueses. Ao q Fernão perez

disse q o gouernador na t.iuera (ãfa necessidade de co-

nieter a fortaleza como eles linhào, & q quãto era a se-

rê poucos, q nosso senhor os faria muytos no esfor(jo,

porq pêra isso erão Chrisínos. E ho parecer de Fernão
perez se aprouou, assi poios nossos como polo Bêdara 8c

Calual q eslauão no conselho, & se oífrecerão a ir cõ

Fernão perez cõ mil & quinhentos piàes da lerra : & foy

ordenado q fosse coeles ao logo do mar Afonso pessoa

coro os espingardeiros & besteiros q tinha na tranquey-

ra : & Fernão perez auia de ir [)or mar ao lÕgo da ter-

ra cõ seus capitães ê bateys & em calaluzes, & serião

os nossos duzentos: & hião assi ao logo de (erra, porq

se fosse cousa q saysê os ímigos aos q hião por terra,

os defendesè cõ a artelharia dos bateys. E indo perto da

fortaleza, mandou Fernão perez a lorge botelho de pô-

bal
, q era hu dos capitães q hião nos bateys q desem-

barcasse primeyro q todos, & pegasse cõ a tràqueyra,

& visse a disposição dela : & ele ho fez assi. E em sain-

do ho nosso camelo, começa de desparar muy rijo, &
como disse estaua na porta da tranqueyra defronte do
mar, q estaua aberta, &, eslarião em goarda dele obra

de cê mouros. E iorge botelho &. os q hiã coele como
na tinhão em cota os tiros do camelo, chegarão cõ muy-
ta pressa a porta dõde ele eslaua & entrarão: & come-
çando de pelejar cõ os ímigos q estauão em goarda, a-

codio Fernão perez cÕ os seus, & assi Afonso pessoa cõ

os q trazia ])or terra, & cõ sua chegada nã curarão os

ímigos de mais resistecia & alargarão a portn, & os nos-

sos entrarão todos: & Fernão perez mandou logo poer

fogo, porq se os nossos não carregassem de muyta &
muy rica fazêda q ali auia, &. êlre (ato viesse Quate-
patir cõ ho corpo da sua gente do q se receaua , & os

nossos não podessê pelejar cõ ho roubo & se desbaratas-

sem como ele ja vira acõtecer algfias vezes , & por isso

ele mesmo andaua mandíulo poer ho fogo cõ, deixar- os

MIM 2
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caj)ilães cò a iriôr parte da gele feyta ê corpo, pêra ^
resi.s(issc a Patequatir se viesse, & íizesse entre (anta

r». coli)er lio camelo aos battys , & queredoho os nossos

lazer acharão ho cepo do cainelo cheo de sangue fresco

:

ív soubesse despois q era do nosso cõdfslabre q fora ca-

lino na barcaça cõ os outros, a q Patequalir mandou ^
tirasse cõ ho camelo quàdo os nossos forào vistos, & por

ele nuca querer tirar lhe cortarão os ímigos a cabeí^a so-

bre ho cepo. E estado nisto deixarause vir perlo de qua-
Irocõtos mouros, & «liáte deles três alifantes cÕ caste-

Jos , em q hiriao trinta ou quarenta frecheiros, E assi

como os nossõs os virão de supilo, conieí^ão de bradar.

Alifantes, aliftites: & Cíislo fugio a ma^^or parle deles

pêra os bateys
,
principalmõle es q eslauão mais pega-

dos CÕ a iranqueyra. E Jorge botelho q eslaua na dian-

teira cõ obra de trila dos do seu batel, se teue espera-

do os imigos, de q bê sesenta se adiãtarâo cõ híi dos

alifantes q era ho mais peqno de todos. E lorge botelho

como os vio mandou aos que eslauão coele que dessem
Santiago, &, que não curassem do alifanle se nâo do ho-

mem que ho regia f]ue hia assentado na cabeça, por-

que este morto ho alifanle se desbarataria por si mes-
mo : & assi ho fizerão , & remeterão com grande grita

ao alifanle chamando Santiago, & leuão o que ho regia

espetado nas lanças. E assi como foy leuado q ho ali-

fanle não teue quê ho gouernasse, atrauessouse, & ain-

da se bem não atrauessaua quando ho cõdestabre que
hia no bati^l de lorge botelho despara nele hua espin-

garda & dalhe jxilo coração: & dando ho alifanle hume-
donho hurro cayo morto. E r>este instale acodio Fernão

perez sentindo a fugida dos nossos, & assi por ele so-

breuir como pola morte do alifanle se desbaratarão os

inimigos de maneyra que fugirão, & por a terra ser a-

lagadiça & de vasa por atnor dos muytos esteyros que
ha nela, não quis seguir ho encalço^ & mandou roubar

muytos gudões, em que auia tanto crauo, noz, maça &
sandoloj que de os nossos ho na poderem leuar todo fo-
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riio chamnr ho pouo de jVIalaca que ho acabasse de le-

uar. E saqueado ludo & recolhido ho camelo & outra ar-

teiharia qiíe eslaua na tranqueyra, foylhe posto fogo, &
assi aa pouoaCtào que estaua despejada, & tudo foy quey-

niado sem nunca Patequatir ousar de acodir. E isto íey-

to tornouse Fernão perez aa fortaleza, onde forâo dadas

iriuylas graças a nosso senhor por aquela vitoria, q foy

muy grande pêra quanta gente tinha Patequatir, & pê-

ra quão poucos os nossos erào , de que neriiium nào foy

morto, somente ouue algíis feridcs, & dos immigos muy-
tos &. níuylos mortos : & logo Patequatir se mudou dali

pêra bíja enseada híja legoa abaixo, porque he ho cos-

tume desta gente não estarem mais onde hua vez sam
vencidos. E nestoutro lugar jjera onde se foy, se forta-

lece© de tranqueyras muyto mais que dantes, & com sua
jdri ficou ho pouo de Malaca desabafado, & com muyto
credito nos nossos &. sem nenhum medo de Patequatir»

C A P I T O L O LXXXII.

X)€ como Fernã perez tornou outra vez a cometer Qua--

tepatir
^ ^ da perda que recebeo^

D."espois desta vitoria, pareceo bem a Ruy de brito &
a Fernão perez com conselho de todos os outros capitães

& fidalgos, q Fernão perez tornasse sobre Patequatir
em quanto a vitoria passada estaua fresca. E isto acor-

dado, partio de Malaca hú dia ante manhaã com os

niesn)os capitães & gente que leuara da outra vez , &
chegado a Vpe, que assi se chamaua ho lugar onde es-

taua Quatepatir^ desembarcou eora os seus sendo bera

contrariado dos immigos, com que pelejou hum pouco
na primeyra tranqueyra, porque erão três ou quatro. E
desbaratadí s com morte de muylos deixarão a tranquey-
ra , & Fernão perez a entrou c(im os seus, &: chegando
aas prin)eyras casas màdoulhes dar fogo : & por snber

que a terra era alagadiça & de niuytos esleyros, & não
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stí poJer andar se não por minlioteiras que era grande
ajuil.i pêra os inimigos que andauno Ienes & despejados,

& jiera os nossos grande impedimento por andarem ar-

mados , determinou cora consellio de seus capitães de
nào passar mais auante &. conlentarse com o que tinha

ieylo &- recolherse , &. também porque os immigos erào

niuvto mais que da primeyra, por lhe el rey de Malaca
mandar socorro, & despois que qneymou aigúas làcharas

que estauáo em hum esteyro junto desta tranqueyra, co-

meçou de se recolher & embarcarse nos bateys muyto
a seu saiuo , bem que os immigos lhe hiào nas costas,

mas sem fazerem cousa algi^ia, E recoihendose assi a-

cerlou de se embarcar tania gente em hum parao, em
que l)ia Hny daraujo por capitão, que não pode nadar

com ho grande peso dela , & porque a maré vazaua. O
que vendo os immigos Sc entendendo o qiie era, derao

lodos sobre ho parao com muyto grande grita, Sl come*
çarao hus de tirar com lanças darremesso & outros com
frechadas, tratando muyto mal os nossos que estauào

nele, &, como estauào empilhados nao se podião defen-

der : ao que Fernão perez que estaua embarcado acodio

logo bradando aos nossos dos outros bateys que estauão
de largo que acodissem. E tornando eles j)era isso, em
chegando a eles arremessanse todos n<*!es a quem mais
podia &c com muy grande desordem , & Ruy daraujo se

jançou também , mas em se lançando ficou preso em
hum tolete do parao poia fralda de malha que leuaua,
ít, como a pressa era grande & ho tempo pouco mata-
ranno aas lançadas primeyro que se podesse desembara-
çar do tolete, & sobrisso foy grande peleja dos nossos

que acodiào com os immigos que erâo tantos que co-

briao a terra S^ metianse pola agoa a pelejar com os nos-

sos, & tanto os apertarão que se ouuerão de retirar, in-

do Fernão perez ferido, Pêro de faria & outros muylos,
&, ficarão mortos Ruy daraujo, Chrislouão pacheco, An-
tónio dazeuedo capitão dhua carauela, que primeyro que
morresse pelejou muy valentemente, & assi forão mor-
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tos outros : de inoiio que donde os nossos tinl»ao a vito-

ria lornonse aos iiuigos. De fjue Palequatir íicou Uíuy-

to mais soberbo do que era, & mandou logo esta noua
a el rey que fora de Malaca, que lhe mandou disso muy-
los agardecimeni.es, pedindolhe muylo que continuasse

a guerra
,
porque coela esperaua de cobrar Malaca , &

que ele ho ajudaria no que podesse : Sc logo mandou ao

Lasamane que estaua com sua frota no rio de Muar que
he dez iegoas de Malaca que sayse fora & tomasse os

junges que fossenr pêra Malaca ou quaesquer outras ve-

las , & que fauorecesse el rey Darguim , & ho Dujen-
tana 6c outros: & assi andaua fazendo guerra a nogso8

amigos & fauorecendo nossos immigos»

CAPITOLO LXXXIIL

De como Fernão perez foy buscar ho lasamane que esta-

ua no rio de Muar pêra pelejar coele
^ ^ do que fez:

^ de corno chegarão da Índia Francisco de melo ^
Martirn guedez^

JL ornado Fernão perez a Malaca muyto descontente
polo que lhe acontecera , deuse a capitania da carauela

Danlonio dazeuedo a lorge botelho por seu boõ esforço

& seruiqo que naquela guerra fazia. £ dali a algus dias

sabendo Fernão perez como ho Lasamane era fora do
rio de Muar, partiose logo em sua busca pêra pelejar

coele
,
porq ho desejaua muyto: & ale dos baleys leuou

a galé de Fero de faria & ho nauio de lorge botelho, q
chegado perto do rio de Muar acertou dir diàte de to-

dos , & por isso foy logo visto da armada do Lasamane,
& náo virão os outros porque a frota estaua detrás de
hua ponta. E sendo dito ao Lasamane que aparecia ho
nauio, quis lhe fazer crer que lhe fugia, & meteose pê-
ra dentro do rio & pos se delras da ponta que digo pê-
ra ho tomar mais asinha. E lorge botelho que ho en-
tendia em a nossa frota sendo tanto auante como a põ-
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la tielras uo que lio Lasainano eslaua , meleose no rio^

& |)assoii a tiiàle da fruta dos íriiig;os cu detcMininaçâo

de lhes alalliar que nào podessem fugir da nossa frota se

ho quisessem fazer. Ho Lasaniane pola teçao q linha

deixou passar Iorg:e bolelho, scnáo quando Ferníío pe-

rez aboca ho rio cõ sua frota, dando os nossos grandes
gritas, & começado de lirar muytas espingardadas. Ho
Lasamane conhecêilo o q era, posto q tinha corêta lan-

charas & muytos calaluzes, receaua lato os nossos que
não ousou de pelejar coeles : & pêra que ho não podes-

sem aferrar, mandou logo alagar algus calaluzes & lan-

charas 4 pstauão afastados da terra
,
pêra que ficassem

em bastida antrele & os nossos : & como a maré vaza-

ua ficarão logo alagados, & ele ficou seguro de lhe os

nossos poderem chegar tão asinha. K nisto os tiros erão

inuytos de hua parte & da outra, assi de frechas como
de setas, &, espingardas, & bõbardadas , de que os im-
livjgos tirauão em mais abastança que os nossos por le-

rem mu} to mais bombardas , & assi erão eles lambem
inuytos em demasia, porq a fora os q estauão na frota

nuia muytos em terra q logo acodirão, & as frotas esta-

uão tão perto dela que podião os ímigO€ que estauão ne-

la chegar aos nossos cõ as frechas, de q ho ar andaua
todo cuberto. E cõ tudo os nossos remarão auãte & che-

garão a abalrroar os calaluzes & lancharas que estauão

alagadas, & dali saltarão em outras que ho não estauão,

E aqui foy a batalha em estremo áspera
,
porque como

os q andauão cõ ho Lasamane fossem laos quesam muy-
to ousados , chegauanse tanto aos nossos que se feriào

com as espadas, & forão muytos deles mortos &dosnosT
SOS algiis feridos. E porque nisto vazaua muyto a marô
& não ficarem os nossos baleys em seco, foy necessário

màdar Fernão perez que se afastassem , ^ eles afasta-

dos poderão a gale & a carauela jugar com a artelharia,

& fizerão muyto grande dano nos imigos , & os bateys

entre tanto poserão fogo âs lancharas & calaluzes ^ ti-

nbào tomados : & isto porq por estarê em seco os nossos
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as nao poderão tirar pêra se aproiieitar delas
,
pnrê ar-

deo delas pouco, porq em se os nossos afastado, os imi-

gos que erfio ê demasia muytos ho apai^arão logo. pj so-

hreuindo a noy(e neste têpo, recolheose Fernão perez â

galé & â carauela pêra curare hi os feridos, & duraria

esta peleja be três horas : & porque ao outro dia se nâo
podessem sayr us ímigos com a maré, fez Fernão perez

hua basíida diãte deles dos bateys & da galé & da ca-

rauela que lomaua ho rio de lerra a terra. O que enten-

dedo ho Lasamane, & parecêdolhe que se perderia se

esperasse ao outro dia a peleja dos nossos , aqIJa noyte
varou toda sua armada, & fez diante hua tranqueyra de
duas faces entulhada de terra em q assentou sua arte-

Iharia , & coela ficou seguro de os nossos ho podcrê en-

trar. E esta trãqueyra & varação de sua armada q ele

mandou fazer aqla noyte, foy feyta tão caladamente q
niica ho Fernão perez sêtio, & ele estaua espàtado de

quão pouco arroydo se fazia em terra, pelo q cria q ho

Lasamane era ido cõ toda sua gente & deixara a arma-
da vedo q a não podia saluar. È isto fazia ele porq não

ouuindo os nossos ho rumor dos seus lhe não tirassem

cõ a artelharia. E em amanhecedo mandou dar hCia al-

uorada a Fernão perez de sinos, & doutros instormêtos

que os laos costumão na terra , & despois de bôbarda-

das : do q os nossos ficarão muy espãlados, & muyto
mais da obra q estaua feyta. E por Fernão perez ter tão

pouca gête como tinha, lhe não pareceo bè poiar em
terra & pelejar cÕ os ímigos, & cõtètouse cõ lhe fazer

do mar muyto dano cõ os esbõbardear a mor parte do

dia , & despois se partio pêra Malaca , ode achou P>n-

cisco de melo ho galego q então chegara da índia , q o

mãdara ho gouernador por capitão mor de Marti gue-

dez , & de lorge de brito, & vinhão cada híí ê seu na-

uio fornecidos de cl. homês Portugueses, 8c dartelharia,

poluora & outras munições, & mãtimetos, & aparelhos

pêra tirare nauios a mole & pêra os cõcertarê : & ãtre

a gête dos nauios hião ferreyros & carpinteiros, & mã-
TOMO IH. NN
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dou O gouernador prouisà pêra fazerê seys galés, &, mã-
(lou por ()alrao da rif)eira de IVlalaca a híí Ferníi trigo,

(jue deu induslria pêra se tirar amonte ho nauio de Vas-
co fernandez coulinho (jue fazia niuyta agoa , & foy ti-

rado €Ò muyto trabalho, &, lambe ho nauio de Iorc;e bo-

telho, &. este por ser pequeno foy logo corregido &, tor-

nado ao mar: & Ferníio perez se foy aa ilha das nãos
onde eslaua cõ os nauios grossos (odo ho tempo q náo
peiojaua , &, isto por goardar milhor ho mar, q não vies-

se os iroigos por elle & tomassem a fortaleza de supilo:

porq como todos os comarcãos ho era , era necessário
estar aa leria, peraq lambe não lhe fezessem treição que
a gente daquela lerra vsa muyto. E sempre quando na-

cia ho sol & se punha, tinha Fernão perez muy grade
vigia se saya algíia vela donde eslaua Quatepalir ou da
banda do eslreylo de Sabão: & a fora isto tinha muyto
grande trabalho em ir muytas vezes buscar os imigos
huas vezes os da armada do Lasaraane, outras os de
Patequatir, a q saya por esses esteyros nos bateys a
queymarlhe suas lancharas q lhe trazião por eles algus

inantimètos que lhe mandauão seus amigos.

C A P I T O L O LXXXIIIL

De como Fernâx) perez foy buscar rnantimêtos pêra afor-
taleza^ ^ os trouue com grande perigo de sua vida^ ^
da grande fome q auia antre os inimigos,

.1^1 este tr-po que estes dous capitães chegarão da índia

auia em Malaca muytos trabalhos, assi de doenças co-

mo de fome que hia em grande crecimeto, por os man-
timentos não acodire como dates, q nenhús mercadores
ousauão dir a IVlalaca por amor da guerra: & chegou a

pouquidade dos inantinielos a tãto q na comiào os nos-

sos mais , íj arroz cozido em agoa & sal
,
por regra y &.

no mais q hiia vez ao dia, & a mesma esterilidade auia

anlre es iraigos, & por isso cessou a guerra anlre hus.
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& outros, & a fome foy causa de tregoas antreles sem
falar nenhu deles. E vedo Fernão perez ho destroço q
hia nos nossos cõ a fome, determinou cò conselho de to-

dos de ir ao estreito de Cincapura
,

por õde naqle tem-

po q era na íim de Setêbro passauão jijgos da laoa car-

regados de mãtimêlos pêra partes ode tinhão valia: &
deixando a mayor parte da gête de sua armada nos na-

uios grossos pêra os goardar, se partio indo no nauiode

Marti guedez, em q ele tambê hia, & leuaua em sua

côserua Pêro de faria & lorge botelho, & assi outros três

capitães en) três lancharas: & ho limíigão de JMalaca, q
he o que arrecada as ancorajês das nãos estrangeiras

,

& este hia por guia que sabia a terra. E chegado ao es-

treyto, achou no canal de Sabão hu grade jíígo da íaoa

q estaua surto, que em vendo a nossa frota se quis fa-

zer â vela, mas não pode porq Pêro de faria mandou
apertar ião rijo ho remo, q antes q desferisse estaua me-
tido antrele & a terra, & impidiolhe q na chegasse a ela

cõ muytas bõbardadas que lhe tiraua. E nisto chegarão

os outros capitães & rodearãno, & os q estauâo dêtro se

renderão porq os não metessem no fudo. Tomado ho jii-

go achouse q era de laos q o leuauão carregado de man-
limêtos & darmas. E do senor do jungo soube Fernão

perez que leuaua aqueles mantimentos & aquelas armas
a Patequatir, que escreuera a laoa q lhe mandasse: &
neste jugo hia hu seu filho, & por seu conselho se rêde-

rão os do jugo cõ determinaí^ão de fazerê o q despois íi'

zerão, &. logo Fernâ perez mandou baldear os mantimê-
tos do jugo nos nauios da sua frota , & a ela mandou
tambê passar a gête , & ho capitão dele & esses hõrr«>-

dos ao seu nauio , & ãdauão soltos porq lhes niãdou to-

mar as armas : porê ficarão a cada hij seu cris q trazião

secretos, esperado têpo pêra fazerê o q determinauão
,

& foy matarê Fernão perez & leuantarse cõ ho nauio

,

& cometeranno híi dia pela sesta. E estando Fernão pe-

rez encostado, remeteo ho capitão do jíjgo a ele & fe-

rio pelas costas cõ ho cris q trazia escõdido, & nã lhe

NN 2
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tieu mais de híia sò ferida, por^ neste lepo remeleríto

os còpanheiros aos nossos
, q lançando niàio das espadas

&:. lanças Cj tinhào na tolda começarão de ferir os imi-

gos , o q en)baraçou lio seu capitão de maneyra q náo
j)ode dar a Fernão perez mais feridas q hiia, porq lam-
be algus dos nossos se abraçarão logo coeie. \L foy o pri-

nieyro iVlartin guedez, q antes de ho abraçar lhe deu
cò hu marrão da nao cÒ que ho derribou , & nisto aco-

dirào outrot; & lomarãlhe ho cris & prenderàno, & não
ho matarão porq Fernão perez ho mandou assi. Os ou-
tros laos vedo q não auia efeyto o q começarão, derão
Consigo no mar esses q poderão, & saluaranse a nado
por ser perto de terra, & os outros forào monos & cati-

uos. E assessegado tudo, Fernão perez mandou meter
a tormeto lio capitão do jijgo, pêra q confessasse cõ que
íundainõlo cometera malalo, & se vinhâo mais jíigos ê
socorro de Quatepatir. E ele confessou a causa porq ho
quisera malar, & q ainda ficauào Ires jungos em Cinca-
pura, & q nã auião de ir ate lhes não mandar recado.

Aí assi disse como vinha ali ho filho de Quate|)atir &
inoslrouho. Isto cõfessado, mãdou os Fernão perez pren-
der a boõ recado pêra os leuar a Malaca

,
pêra õde lo-

go partio cò os mantimôtos, & fez cota q certos tinha

vs Ires jungos q fícauão ê Cincapura, pois não auião de
partir sê recado do ca[)itão do jiigo. E chegado a Mala-
ca foy grãdemete festejado por trazer tão boÕ socorro

,

& em chegado logo despedio pêra Cincapura a Lopo da-

zeuedo & a lorge bolelho, pêra q tomasse os Ires jíjgos

q là ficauào. E eles os tomarão se llies ficar gête algua
porq toda fugio primeyro, & cocles ficou Malaca be a-

baslada de mantimôtos. E tãbê chegou Gomez da cu-

nha de Pegíi cõ outro jungo cõ manlimètos, que deixa-

iia assolada amizade cõ el rey de Pegú, & concertado

q mandasse mãtimenlos a Malaca: &, assi chegou An-
tónio de miranda do reyno de Sião, õde foy muyto be

recebido. E neste tepo fugio da prisam ho filho de Qua-
tepatir, q eslaua em eslreuia necessidade de màiiniê-
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los poios quf lhe tomarão, & assi muy falecido dariDas

&, de gente, q nè- el rey de Malaca lhe podia socorrer

por estar da liiesma maneyra.

CAPITOLO LXXXV.

De como Fernão perez desbaratou Quatepatir ^ lhe to-

rnou a fortaleza: éf de como Quatepatir Ju^to pêra a
ilha da laoa.

Oabendo os nossos isto, & parecendolhes q era íêpo de-

terminarão de o destruyr de todo & deitalo fora de Ma-
laca : pêra o que se ordenou que fosse Fernão perez &
leuasse a galee de Pêro de faria & a carauela de lorge
botelho, &. os outros capitães nos bateys & calaluzes,

em que hirião passante de duzêtos Portugueses antre
sãos & doêtes, & por terra ao longo dagoa ho catual com
mil & seyscentos piães da terra , os mais deles frechei-

ros, & da banda do sertão ho feytor Pêro pessoa, a que
se deu a feytoria despois da morte de Ruy daraujo com
obra de setêta espingardeiros & besteiros. E confessados
todos os nossos, & recebido ho Sanctissimo sacramêto,
partio Fernão perez de Malaca hú dia ate manhaã, &
tanto que foy perto donde eslauaPatequatir, desembar-
cou lorge botelho per seu mandado com a gente de sua
capitania

, pêra q jiitamente com Pêro pessoa cometes-
sem a fortaleza, ê quanto ele hia desembarcar com toda
a gente defronte da porta principal da primeyra tran-

queyra , donde ja eslaua muyto perto Pêro de faria na
sua galé varejando com a artelharia tão fortemente que
quasi não ousauao de se descobrir os inimigos q hi es-

tauào. E ajulandose lorge botelho & Pêro pessoa ambos
derão Santiago cõ grande grita, & achando aberta apor-
ia desta primeyra tranqueyra , entrou logo lorge bote-

lho diante com ate oyto homens, rompendo por muytas
frechadas que os immigos tirauão de dentro, & entrado
j)or muy bastas lançadas que lhe arremessauão. E vedo
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eles a concrusam de lorge bolelho que foy entrar, & ve-

do os que lhe hiao nas costas, que nao faziao se nao des-

pender em espirigardadas, virão as costas &arremessan-
se j)era delro doutra Iranqueyra que hia alem desla, cu-

ja porta fecharào muy bem. A este tern[)o era Fernão
perez desembarcado com toda a gente, &: cada hu co-

metia por onde podia pêra entrarem a segunda tranquey-

ra q estaua muyto forte, & que os inimigos defendião

com grande instancia, & a reuuita era muy gr<ãde & pe-

rigosa: lorge botelho Sc Pêro pessoa que andauao dian-

tevros por aquela parte onde estaua a porta que era pe-

quena, remeterão ambos a ela pêra ver se a podião ie-

uar fora do couce. E andando ambos nesta ocupação,
meterão os ímigos hua laça jaoa por debaixo das portas

& ferio Pêro pessoa em hu pé, & como ele era muyto
boõ caualeyro a menõcoria disto lhe acrecentou a força

de maneyra que ele & lorge botelho derão com as por-

tas fora do couce, & de dêtro apareceo hií muro de ími-

gos que tinhào feyta hua muy forte bastida de lanças

com q forneauão sem descansar, & por cima delas vi-

nhão infindas frechas assi darcos como de zarauatanas

,

&, os ímigos estauão assi medonhos porque estaua ali

Patequatir que os animaua. E com tudo Pêro pessoa &
lorge botelho se melhorarão dõde estauão, & passarão

da porta pêra dentro auendo híi pouco q pelejauão, &
assi todos os outros por todas as partes da tranqueyra

que os ímigos defêdiao como homês que linhão ali sua

saluação & ela perdida ficauão perdidos. E vedo eles a

porta entrada por lorge botelho & Pêro pessoa, por ode

o8 nossos começauão de carregar , acodem com quatro

alifantes armados com seus castelos. E os nossos que
lhe tinhão perdido ho medo não fizerao conta deles, an-

tes hQ Francisco machado christâo nouo & alfayate na-

tural de torres nouas da capitania de lorge botelho era

vendo ho alifante dianteiro que se chegaua a eles, foy

ho primeyro que remeteo a ele & feriolhe ho ayo com a

lança 5 & após ele outros & derão coele morto, & sobre
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ho alifanle forao lalas as espingardadas q ho ferirão, &
a dor das feridas ho fez virar contra os seus. E coislo

& cõ os nossos que entrarão de roldão apertarê muy ri-

jo coní) os immigos, os fizerão fugir desbaratados, & em
virando os dianteyros desbaratarão os traseiros 6c fugi-

rão todos & mais dous alifantes, porque ho ferido mor-

reo & outro foy tomado dos nossos, q nesta peleja ma-
tarão tãtos dos ]tt)igos q ho chão ficou cuberlo deles, &
assi de feridos q senã poderão leuantar, & Fernã pe-

rez não quis seguir os viuos, assi por os nossos estarem

muyto cansados, que durou a peleja hum pedaço, em
que ho lodos fizerão muy bem , como por ser a lerra a-

]agadiça & de vasa que se não andaua se não por mi-

nhoteiras. E vencidos os immigos sem falecer nenhú dos

nossos, somente auer algiis feridos, achouse lanta ri-

queza de mercadorias que por aqueles que forão na ba-

talha as nã poderem leuar Iodas , mandou Fernão perez

chamar os que ficauão em JVIalaca pêra acabarem de le-

uar tudo , & todos vierão assi Christãos como mouros &
gentios

,
que pasmauão de como os nossos poderão des-

baratar os immigos em cousa tão forte como aqla era

cercada de cauas cheas dagoa que se nâ seruião se não

por pontes muy estreytas. E roubado ho lugar, foy quey-

mada toda a fortaleza: & carregados todos de muyto
despojo , & assi os nauios , se tornou Fernão perez pêra

Malaca, onde foy recebido com grade solenidade & fo-

rão dadas muy tas graças a Deos poios desapressar da-

quele immigo que lata opressam lhes daua
,
que ficou

dali tão destroçado & com tão pouca gele , & sem ne-

nhuas munições de guerra, & sê lugar em q se podes-

se acolher
, q desesperado de tudo lomou por remédio

acolherse a sua terra aa ilha da laoa & fugindo por es-

ses matos com sua molher & sogra & algíis poucos de
escrauos, se foy embarcar onde tinha algus nauios, &
dali se partio pêra a laoa. O que sabendo el rey que fo-

ra de Malaca ficou muyto triste & sem esperança de se

lestiluyr em sua terra , &. cò tamanho medo de os nos-
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SOS ho hirem buscar ao í)a'^o ondestaua, que he hua for-

laíeza cm híi ilheo liua legoa pelo rio de Muar acima,
leuou suas molheres k casa a ilha de Bintão, onde se

i'omeí;ou de fazer forte, &c dali hia aas vezes estar no

pai^o como fronteiro, ^c dali mandaua ho I^asamane com
sua armada a fazer saltos quando podia.

C A P I T O L O LXXXVI.

De como Fernão perez foy ao e^frejjto de Cincapura , <^^

de como António dabreu que foy descobrir Maluco tor-

nou a Malaca.

loabido em Malaca q Patequaíjr era fugido pêra a jaoa

temendo Kuy de brito & Fernão perez que se nao fosse

laa refazer de gente & tornasse a fazer guerra a Mala-
ca, determinarão q Fernão perez ho fosse esperar ao es-

treito de Cincapura por onde auia de passar, pêra on-

de se partio logo no nauio de Marti guedez , & forão

coele lorge botelho no seu nauio, Sc outros homõs prin-

cipaes em lancharas, porque os nauios grossos íícauão

com Lopo dazeuedo em goarda de Malaca, como fica-

uào sempre quãdo Fernão perez hia fora. E ^trando ele

antre as ilhas de Bintão, ouue hu dia vista da armada
do Lasamane que andaua espalhada per antrestas ilhas,

& ele hè descuydado da vin andauão pescando, q a-

quela armada era do Lasamane, passouse a hiía lancha-

ra pêra chegar a ele primeyro que se ajuntasse a sua

armada : & isto por se a lanchara remar & ser mais li-

geira q ho nauio. E ajíitando as outras cõsigo , ho La-
samane como ho vio ir que ho conheceo fugio logo a ve-

la & a remos caminho do estreyto de Cincapura, que
he tão estreyto, que se se hCia nao alrauessar nele to-

mara de terra a terra, Sc por ali passam todos os jungos

q vè da China, Patane, Sião & de todas aqlas parles

do sul pêra Malaca: do q os nossos ficarão espantados

quando ali chegarão, Sc parecialhes que fazião.muylo
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em passarem cousa Ião estreyla cô ho nauio & a cara-

uela : & estes forão os primeyros nauios nossos que pas-

sarão esle cstreyto. E vendo hoLasamane a võlade que
Fernão perez leuaua pêra ihe chegar, alargou hua [)ã-

guejaoa carregada darroz & munições de guerra
,
pare-

cendolhe que occupados os nossos naqueíe despojo ho
deixariáo : mas não ho fizerão assi , & se não subreuie-

ra a noyte sempre ho alcançarão. E pos(o que ho Lasa-
mane fugisse tanto de pelejar com Fernão perez, ne por

is«o deixaua de ser muy esforçado caualeyro , & tão no-

meado antre os mouros, que em quanto ouuer gele em
Malaca sempre durara sua fama: porê conhecia q os

nossos tinhão auantajem aos seus, & por isso nã queria

pelejar com Fernão perez , & quando se queria louuar,

dizia que rauytas vezes começara de pelejar com os nos-

sos & q não fora desbaratado, o que ania por muy (o po-

lo q digo, & por isso fugia a Fernão perez, tj como vio

a noyte, & q lhe não podia chegar deixou de ho seguir

& surgio. E ao outro dia fez volta pêra Malaca , onde
achou António dabreu q chegara de descobrir Maluco,
n que não chegou por culpa dos tempos lhe terçarê mal,

Sc ele cõ Simão Afonso não pode mais chegar que as ilhas

Damboyno q sam perto das de Maluco, & hi achou al-

gu crauo em poder de mercadores que resgatou, & Frã-
cisco serrão foy ter perto de hiia ilha das de Maluco,
que se chama Ternate , & hi se perdeo a nao, & ele se

saluou com algTis no batel da nao & nele foy ter a Ter-
nate, onde lhe ho rey desta ilha fez tanta honrra & ga-

salhado, & lhe deu tanta fazêda, que ele se deixou ali

ficar & não quis mais tornar a Malaca. E este Francis-

co serrão foy o que mandou enformação de Maluco a
Fernão de magalhaes, q fez desj)ois treyção aa casa real

de Portugal
,
querendolhe tirar estas ilhas da sua cò-

quista, & dalas â coroa de Castela, metêdo cm cabeça
a Carlos quinto eraperador & rey dela que estauão na
repartição do mar, que coubera a Castela. E António
dabreu que não sabia da perdição de Francisco serrão,

TOMO 11 r. 00
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\edo íj nao vinha despois de ho esperar muyto lêpo, se

tornou pêra a ilha de Banda, que he híja ilha grande,
oin que ha as aruores que dào a noz nozcada & a maça,
(]ue dizê que se parecem cora os nossos pessegueiros,

ao menos na frol , se níío que he branca, & as aruores

Kam mayores, & nesta frol nace a noz: &. a frol he a

n)aça despois que se seca. A gente he coitio saluajê &
carece de toda policia humana, nê tem rey, se não go-

uerniíse pelos mais antigos : &, nesta ilha achou tambê
algu crauo. E carregado de noz & de maça, se tornou a

Malaca, que cõ a deslruyçâo de Patequalir ficou pacifica,

&. abastada de njantimentos que vierào dali por diante.

C A P I T O L O LXXXVII.

Do que passou em Goa sendo capitão Manuel de lacer^

da , cj- de como joy morto Medafonso de tanjcre em
Benastarim.

X-^m quanto isto passaua cm Malaca, Roçalcão q es-

taua na fortaleza de Benastarim sobre a cidade de Goa
que tinha cercada por terra, ihe corria muylas vezes

cuydando de afrontar os nossos, que j)or iserem muytos
os não tinhao em nenhiia conta , & sayanlhe sempre ao

encontro & leuauànos de vencida, cc íizeranse nestas es-

caramuças muy boas cousas da parte dos nossos
,
que

os mais deles erão muy bõs caualeyros
,
principalmête

esses homòs conhecidos, assi como Manuel de sousa

,

Medafuso, loao machado, Diogo fernàdez ho adail, Dio-
g;o fernãdez de beja , Simão velho, António ferreyra

,

Pí-ro dafonseca de crasto , & Diogo mendez
,
que fora

cipilHo, que posto q hia debaixo da capitania doutrem
sempre saya aos mouros & fez muy boas cousas, prin-

cipahnente hua vez que os nossos pelejarão com os ími-

cros antre os bachares, «Sc fugindo os que acompanhauão
Dioi^o menilez ficou ele sô sobre hu valado, & pelejou

ali muy fortemente ale que lhe acodirào : & posto q os
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iinmigos erao muylos de que ele se úeí^ ndeo também
que nunca lhe poderão chegar posto que ho ferirão de

muytas frechadas. E outra vez que ho capitão sayo aos

ininiigos, em se recolhendo disse aos seus que se algus

dos irnmigos que os seguião se desmandassem que le-

uessem lento quantlo ele dissesse voka que voltassem

logo, & nisto desmandarãse obra de cento de caualo

pêra pegar cõ os nossos
,
que voltarão logo polo sinal

que lhes linha dado ho capitão, que em voltando escor-

regoulhe ho caualo & cavo, & por ser ho perigo muy
grande q carregauão os irnmigos poseranse os nossos

diante do capitão ate tornar a caualgar, em q ouue de-

lêça por lhe fugir ho caualo. E neste espaço pelejarão

os nossos milagrosaaiête
,
porque a peleja foy muy crua

& chea de sangue, assi dos iniigos como dos nossos &
todo ho chão estaua cuberlo de frechas : &. tornando ho

capilão a caualgar recolheo os nossos, com que os irn-

migos estauão Ião pagados q forão coeles quasi ate a

caua, & ali fez a artelharia muyto nojo neles, & coela

se afastarão ficando muytos mortos & indo muylos feri-

dos : & lambem dos nossos ho forão muylos , & assi os

caualos. E muytos outros feytos em armas se fizerão po-

ios nossos neste cerco, q não ponho particularmente

porque os não pude saber por crde, mas forão lodos muy
assinados & de muy ta fama, com que sempre os Imigos

leuarão ho peor. O que vedo Roí^alcào vingauasse em
mandar tirar muyto amiúde com ho camelo da forca, &
cayào os pelouros tão bastos na cidade q hu dia estan-

do ho capitão a húa jenela da fortaleza cayo hu pelouro

dos que tiraua ho camelo, & ele vendoho mandou a hii

moco gentio que passaua que lho trouuesse, & ho mo-

qo fho leuaua posto na cabeça: & nisto vê outro pelouro

& dalhe nele sem fazer nenhu noio ao moco, & isto foy

a vista de muyta gente. E sendo neste tempo dito ao

capitão que linhão os mouros húas fustas em Benaslarí,

mandou ele a Diogo fernâdez q fosse ver se as podia to-

mar, & visse a disposição da fortaleza pêra mandar re-

00 2
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c;u!o disso ao gouernador que lho mandara pregular. K
Diogo fernandez foy leuiído consigo os capitàes de sua

armada q hiào nos bate) s , armados &: apadessados, &
bem esquipados de genle , & forao pelo Passo seco. E
cliegàdo dirue da forlaleza acliarào bua muyto griíde es-

tacada , lie virào que as fustas eslauào recolhidas ao rio

Dagacim. E querendo Diogo fernandez Ia ir, mandou
remar muyto rijo, que assi era necessário pêra fugirem

às muytas bombardadas que os inimigos tirauào da for-

laleza : & passando os nossos com grande ímpeto, vè

hú pelouro & deu em Mêdafonso de tfigere q hia em pê
na |)opa do seu batel bradando que remassem , & ma-
louho cõ outros dous. O que vedo Djogo fernandez &
quào lõge eslauào as fustas, nào quis passar auante &
lornouse ficando todos muyto tristes por a morte de
IMendafonso q era hii especial caualeyro. E segundo se

soube ele foy muyto cõtra sua võtade a este feyto por

sonhar toda aquela noyte q se via antre frades que can-

tauáo respõso de finados : & carregado muyto coeste so-

nho nà quisera ir, mas foy por lhe nao dizerem q dei-

xnua dir por couardo. E dali por diante não se fez mais
neste cerco cousa assinada, se nâo sayrem os nossos

quahi cada dia a pelejar cõ os íniigos que lhe corriào. E
como Roçalcào teue acabada a furtaleza de Benastarim,
mandou passar a ela ho camelo da forca & assestalo em
hu baluarte sobre ho mar, com que os nossos ficarão de
todo desapressados do cerco. E Roçalcào màdou tirar ho
camelo la cedo porq se receou q chegasse ho gouerna-
dor de supilo & lho tomasse.
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C A P I T O L O LXXXVÍIL

De como dô Garcia de noronha
,
^- lorge de melo perei-

ra capitães mores das nãos da carga chegarão a Co-
chim

,
^^ de como ho gouernador se partto pêra Goa,

^ este anno de mil & quinhentos & doze parlio de
Lisboa e Março lorge de melo pereira pêra a |ndia por
capitã mor de cinco nãos com a sua : & cõ lorge de
Hielo hia Gaspar pereira que fora secretario do Viso rcy
dom Frãcisco dalmeida, & hia por proueedor da fazêda
dei rey de Portugal na índia &. por secrelario do gouer-
nador. E chegado a Muçàbique com toda sua armada
partirão ambos pêra a índia com onze nãos, & chega-
rão a cochim em Setembro, & forão muyto bem rece-

bidos do gouernador que folgou muyto com sua vinda,
assi por dõ Garcia ser seu sobrinho & por leuarê muyta
gente, de q ele tinha necessidade pêra ho feyto de Be-
nastarim : & parece que nosso senor tinha cuydado de-

le
,
porq como auia de fazer algua cousa pêra q teues-

se necessidade de gente logo lha ajuntaua, que assi foy

quando ouue dir tornar Goa q lhe ajuntou vinte tantas

nãos. E vendo ho gouernador q Gaspar pereyra hia por

seu secretario, & saber q fizera naqle officio cõ ho viso

rey algíias cousas que não ouuera de fazer, apontoulhtí

os erros que nisso cometera pêra se emêdar deles & não

fazer outros em seu têpo : & ele lho promeleo pedídolhe

iiiuyto q ho fauorecesse. E logo neste têpo pedio Gar-

cia de sousa a capitania de Malaca ao gouernador por

Uercessam de lorge de melo pereyra! & querendo ho hu
dia ho secretario despachar , disselhe o gouernador q
Malaca era grade cousa pêra Garcia de sousa, & por is-

so lha na podia dar. E ho secretario foy logo dizer isto

a lorge de melo &, a Garcia de sousa , auendoho de ter

em segredo. E Garcia de sousa se começou dagrauar do

gouernador, pedindoihe licença pêra se ir pêra Portugal
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se lhe na desse Malaca. E sabido |)oIo gouernador co-

mo a cousa hia , disse a Garcia de sousa í] ao presente

nao podia enlèder era cousas de Malaca, que deixasse

vir recado do que Ia hia, & que enlão proueria : & cois-

(0 amansou Garcia de sousa. E pondose ho gouernadoí*

eiu ordO pêra se partir pêra Goa , ho secretario se co-

mecjou descusar dir coeJe, dizêdo que era doente, & que

náo podia àdar após ele no sofrer ho seu trabalho, & que

pêra lhe aturar era necessário que despachasse em dias

aprazados, & que não desse reposta ás partes sem ho

»o;lícJar chamar primeyro. Ao que ho gouernador respon-

deo que se espantaua muyto de lhe ele reqrer tal cou-

sa
,
que antes lho ouuera de reprêder se ho ele quisera

lazer, pois sabia q ho despacho das partes era hua das"

cousas que na índia cõpria muyto ao seruiqo de deos &
dei rey, por isso ^ as não auia de deixar de despachar

ode quer q lhe pedissem despacho, ou lhe dessem as

peli(jões, 4 se não podia ãdar após ele, que ele lhas man-
daria, pêra q lhe posesse a vista, & que despois as as-

sinaria ele: porem jque dias aprazados que os não auia

de dar, porque gastauão ho tempo de que na índia auia

muyto grande necessidade. E por isto se quisera ho se-

cretario agrauar do gouernador & ficar em Cochí : nias

ele não quis por atalhar a emborilhadas que entendia q
começaua de fazer antrele & el rey de Cochí, & tàbê
por serem ímigos ele & Lourêcjo moreno & podersehia
recrecer disso muyto grande deseruiço dei rey & perda
de sua fazêda, E vedo ho secretario como ho gouerna-
dor o qria leuar a Goa, se agrauou muyto mais, & co-
meçou logo de afirmar q Goa nã era pêra se soster sem
el rey de Portugal estar nela, & cj não auia sua alteza

dauer por bõ que se matasse a gète Portuguesa sobro
ho castelo de Benastarí que estaua muyto íorte &. não
se auia de poder tomar sem isso. E tudo isto dissimu-
laua ho gouernador, posto que ho sabia, porq não pare-
cesse q fazia caso disso. E tendo ele prestes sua parti-

da, partiose em Outubro de mil & quinhetos &c doze.
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& ele hia na nao santo António de sejscentos toneys
que viera aqle anno, & assi Jeuou outras nãos da cíir-

ga pêra lhe leuarê geie q Jeuaua muyta, assi Portugue-
sa como Malabar, & hia coeJe do Garcia de noronha
seu sobrinho q era a segíida pessoa despois dele, & hia
Pêro niazcarenhas

,
que nao quis ficar em Cochi dizen-

do ao gouernador que não ficaria indo ele a hii feyto tào

borrado como aquele auia de ser. O q ho gouernador lhe

leue muyto em mercê, & prometeolhe de lhe dar outra

capitania melhor q a de Cochi pois a deixaua ê tal têpo.

CAPITOLO LXXXIX.

Do q ho gouernador fez em Cananor
,

^- das nouas q
soube da determinação do Soldão

, ^ da do Hidalcão
acerca de socorrer a fortaleza de Benastarim,

artido ho gouernador de Cochi foy ter a Cananor pe-
ra êtregar a capitania da nossa fortaleza a lorge de me-
lo pereyra que a trazia de Portugal, & pêra fazer q de-

sistisse Mamale do titulo q tinha de certas ilhas de Mal-
diua por quãto ho rey delas se fizera vassalo dei rey de
Portugal coessa cõdiçao , & em Cananor deu aarla de
vassalaje a seu êbaixador. E metido lorge de melo de
posse da capitania de Cananor, negociou ho gouerna-
dor cÕ el rey que fizesse com Mamale, que desistisse

do titulo q tinha de rey, & que tirasse das ilhas a gen-
te de guerra que lâ tinha, & não ho querêdo fazer aco-

diria a isso como era obrigado. E vendo Mamale conio

el rey das ilhas de Maldiua era vassalo dei rey de Por-

tugal , & o gouernador entendia naquilo, desistia do ti-

tulo que tinha, & mãdou pedir seguro ao gouernador
pêra lhe ir falar, & leuoulhe hiia pêra danibar goarne-

cida douro & pedraria, & hus diamàes & esmeraldas,
que despois ho gouernador mãdou a el rey de Portugal.

E a fora Mamale desistir do titulo que tinha perãte ho

giiuernador, prometeolhe, de logo inãdar vir a gente q
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linha nas ilhas : & coislo se parlio ho emhaixajt^r das

ilhas de MaMiua. K porque lio gouernador sabia que ho

/"eyUjr de Cananor &. oulros oIFiciaes da fazenda liniião

1(m1os tratos cora os mouros, & auia anlreJes grandes

(;nzenns do 4 se seguia muyto perigo â fortaleza, por-

que os mouros, que erao os que tomaufio ho dinheiro

a õzena não queriào pagar, &. sobrisso auia briga, &, le-

uantauanse, ÍÍl auia sempre grades aluoroços, & erào os

nossos desacatados: do q hu gouernador reprendeoniuy-
lo ao feytor & aos outros oíliciaes perante lorge de me-
lo , & deulhes por regimenlo q sopena de perdimento
da fazenda &, dos oíiicios q nenhú home não trouuesse

seu dinheiro em cõpanhia dus mouros, no tiuessen) cou-

los contas, ne Jhes dessem dinheiro ao ganho: somente
mandassem sua fazenda em suas nãos apartada sobre si,

& cõ sua marca. Aqui começou ho secretario de querer

semear ódio àtre ho gouernador & lorge de meio, a que
disse que nao deuia de consentir q ho gouernador re-

predesse em sua presença ho feytor ne os outros oíliciaes

da fortaleza, que aquilo era seu pois era capitão, &: q
tinha muyta rezào de se agrauar do gouernador

,
pois

sendo ele hua pessoa principal & lalo pêra se fiar em
seu parecer Sc conselho, que niio deuia de falar cousa
nenhua com os capitães sem ho primeyro praticar coe-
le , Sc (jue assi ho ouuera de fazer sobre ho negocio das
ilhas de JMaldiua. E tàto ho persuadio a crer isto que
Jorge de melo se agrauou do gouernador, & esteue aba-
lado pêra vender a capitania a Francisco pereyra pes-

tana, &L deixouho de fazer por lhe ho gouernador não
dar licença pêra isso, & assi ho disse ao mesmo Fran-
cisco pereyra que lha pedia. E daqui ficou lorge de me-
lo bazcolejado co o gouernador, de maneyra q não quis

ir coele a Benaslarim : pore ele não era obrigado a isso

por amor da sua capitania. E assoladas as cousas de
Cananor, ho gouernador se j)artio pêra Baticalá, onde
soube que eslaua metida hiia nao de Mafamede maçari,

q se hia de Calicul pêra ho cayro como ja disse : & in-
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do CO três nãos alraues de çacolorá , lhe deu hu têpural

cô que se lhe perdeo hua das nãos, & arribando as ilhas

de Maldiua se lhe perdeo outra, & outra arribou a Ba-
licalâ, q foy esta q o gouernador hia buscar. E sempre
Maíaaiede macjari escapou & se foy ao Cayro , leuando
Simão rangei catiuo, que côprou em Calicul como ja
disse. E chegado ho gouernador â barra de Balicalà,

mandou dizer a Damechati gouernador do lugar que lhe

mandasse entregar a nao pois era de Calicut que tinha

guerra cõ el rey de Portugal : & Damechati a niádou lo-

go êtregar cõ a carga que tinha, que era de niuyía es-

peciaria & canela , & dali a mandou ho gouernador a
Cochi pêra se leuar a carga a Portugal. E estando ele

aqui, lhe foy falar híj judeu morador no Cayro de nação
espanhol que falaua Português, q lhe trazia cartas de
cinco Portugueses q estauão catiuos em Adê, & forão

do Barganli de Duarte de lemos q se perdeo como dis-

se no segiido liuro: & estes Ihescreuião q auia fama na-

qlas partes q ho soldão fazia fudamêlo de tomar as por-

tas do estreyto de Meca, & fazer hi hfla fortaleza, & de
tomar a cidade Dadem, E por isto ser a cousa mais da-

nosa q podia sobreuir pêra a cõquista da Índia, aper-

tou ho gouernador q lhe dissesse a verdade daqlas no-

nas. E ele disse que auia dous annos que partira do
Cayro, & q entào se soaua lâ o que os nossos escriuiâo,

& que ouuira dizer que ho soldão mandara per hú em-
baixador pedir a el rey Dade cê mil xeratins, & q lhos

não quisera dar, pelo q ho Soldão lhe mandara dez mil

frechas cõ outros tàtos arcos, & híia arredoma de bál-

samo, mandandolhe dizer que cÒ aqueles arcos & fre-

chas ho auia de matar, & embalsamalo cõ aquele bálsa-

mo : & cõ tudo el rey não quisera dar ho dinheiro. E
este judeu conselhou ao gouernador que deuia aquele

anno dir tomar Adê, & que em Honor eslauào dous ju-

deus que hil deles que auia pouco que viera do cayro,

lhe daria nouas mais frescas: & por isso ho gouernador

foy á barra Donor, onde lhe ho judeu foy falar ieuando

TOMO III. PP
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consigo outro natural da cidade de Beja. E disseranihe

que aquele mesmo anno partirão do Cayro , & que era

certo fazer hoSoldão armada ê çuez, de que eslaua fey-

la grade parte, & era sua determinação ganhar coela

as portas do estreyto & fazer hi hiia fortaleza, pêra que
lhe ho gouernador não podesse entrar ho estreyto, por-

que linha disso muyto grande medo: & por essa causa

queria tomar Adê, a cujo rey mãdara seus ebaixadores,

como ho oulro judeu lhe dissera, & que ele falara cona

ho derradeiro embaixador no sertão ondeslaua el rey

Dadè. E por ser seu amigo, lhe dissera q aquele anno
podia ir seguro á índia, porq não auião dir aquele an-

uo rumes, se não pêra ho outro, em que ho Soldào os

auia de mandar pêra tomarê a porta do estreyto & Adê,
polo medo q linha de a ho gouernador tomar: & que
no àno seguinte não tornasse a Adô, porq se fosse se-

ria roubado, & q ele tinha isto por Ião certo q se auia

de tornar a Ormuz. E ele & ho outro aconselharão ao

gouernador, que ê todo caso tomasse aquele anno Adê
$c as portas do estreyto, & pediranlhe seguro pêra irê

a Ormuz, porq não ousauão de tornar a Ade. E ho go-

uernador lho deu : & ali lhe foy lambem falar el rey

IMerlao, &l lhe disse q se apressasse muyto a tomar a

fortaleza de Benastari
,
porq sabia certo q ho Hidalcào

fazia prestes vinte mil homês pêra niãdar em seu socor-

ro, 8v por isso se ho gouernador deu pressa em partir.

C A P I T O L O XC.

De como o gouernador cheijou a Goa^ ^ de como cercouper
mar a Jortaleza de Benastarmi ^- lhe deu bateria*

Vyiiegado ho gouernador a Goa, que se enformou do
sitio do castelo de Benastarim , & das estacadas q os
jmigos tinhão feylas , assi no rio Dagacim como no de
Benastari pêra os nao entrarem por mar, & assi de co-

mo Roí^alcáo tmha seys mil homês, em q enlrauão Ire-
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zêtos de caualo. Ouue logo conselho com esses capitães

& fidalgos que andauão coele & com os q estauão em
Goa, em que propôs quão necessária era Goa pêra ho
estado dei rey se soster na Índia, & quanto perjuizo se

lhe seguiria de se perder, de ^ estaua muy certo se os

imigos permanecessem naquele castelo que tinhào fey-

to, porque linha sabido ^ ho Hidalcão fazia prestes vin-

te mil homês pêra mandar em seu socorro que fariâo

muy grande diíficuldade pêra se tomar ho castelo, & sô

ho eles tomassem antes de chegar este socorro licaua

Goa segura de todo, & ainda q ho Hidalcão viesse so-

brela com quanto poder tinha, que não son^ête se de-

fêderiào dele, mas ainda lhe faria muy to dano. E pra-

ticado isto, & examinado poios do conselho, todos de-

rào sua voz que ho castelo se deuia logo de tomar, saí-

uo Frãcisco pereyra pestana
,
que disse que ho gouer-

nador deuia de carregar as nãos da carga & mandalas
pêra Portugal, porq a pimenta era o ^ queria el rey de

Portugal & não cercar aquela fortaleza. E ho gouerna-

dor lhe disse que lhe nao preguntaua se a cercaria, se

não coíno a tomaria : & sobrisso lhe disse algijas pala-

uras ásperas: a que Francisco pereyra respondeo que
lhas não dissesse

,
porque ele náo era Frãcisco pereyra

Coutinho a quem as dissera, se não sam Frãcisco pe-

reyra. E cõ tudo assentouse que a fortaleza se tomasse^

& q se còbatesse por mar & por terra, & primeyro se

cercasse por mar, porq se atalhasse ho socorro q lhe po-

dia vir, & assi os mantimêtos q lhe traziào da terra fir-

me, & cuydassem os mouros q per mar somêle os auiâo

de combater, & ali posessem a força de sua defêsam 8e

artelharia : & ho cõbate se lhe podia dar por mar & por

terra, porq auia gête pêra tudo, que erào quatro mil

Portugueses com os que estauão em Goa , & assi Ma-
labares & Canarins, & dos nossos erão quatrocêlos da
ordenança, de q erào capitães híi loão fidalgo & híi Ruy
gonçaluez de caminha: & foy esta a melhor & a mais

geie q se fiiica ajuntou na Índia ate aquele dia. Auido
PP 2
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este còselho, ho gouernador comeíjou logo de se perce-

ber pera a execut^fío, & niadou fazer arrobadas inuyto

fortes ate mers mastos, assi ao nauio de Duarte de me-
io como â carauela de loão gomez cheira dinheiro, por^

delerminaua dabalrroar coeles a fortaleza dos imniigos.

E por os muros serê mais altos do que eles erào, & lhe

tfles nâo malare decima a gente, màdou os toldar todos

de taboado trincado, & porq não çoçobrassem cõ a altu-

ra das arrobadas, màdoulhe arriqar pipas vazias dambos
os bordos : & mandou a dõ Garcia de noronha q fosse

cõ certos capitães que hiriáo nos seus bateys , & assi

coesles dous nauios & entrasse polo passo seco: & os

capitães cõ sua gente cortariào tàto da estacada q os

mouros tinhão feyla daquela parte, que os nauios po-

desscm entrar & hirião abairroar cõ a fortaleza. E em
partindo dõ Garcia, parlio ele cõ a armada pera entrar

per Goa a velha, & dali ir ter ao rio de Benastarim a
outra estacada que estaua da bâda Dagací. E indo dõ
Garcia cõ os dous nauios & bateys ja perto de Benasta-

rim , deu ho nauio de Duarte de melo em hua lagia,

em q abrio & foyse ao fundo. E sabedo isto ho gouer-

nador, màdou a dõ Garcia q se tornasse, & q fosse ter

C( ele [ior Goa a velha, onde ho achou em muyto gran-

de trabalho de fazer chegar os nauios a estacada pera a
cortarê porque não podião ali nadar os nauios se não cõ
marés: & ho gouernador andaua c híia fusta fazôdo os

leuar às loas aos baleys em que andauão os capitães dos

niesmíis nauios cõ sua gente, & todos tinhão muyto tra-

balho & ãdauão c grande perigo, polas muytas & muy
continuas bôbardadas que os mouros tirauão, que ven-

do eles a pertia que ho gouernador tinha de chegar por
aqia parle, pareceo a Roçalcào que por ela ho queria

comiÃer, & por isso mãdou ali passar toda sua principal

arlclharia , (jue fazia muyto nojo aos nossos, de q algus

forão mortos, & a mayor parte dos nauios arrombados,
especialiriôte do camelo q fora nosso. E erão os tiros

tão bastos, c^ andando ho gouernador híia vez em hiica-
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tur pequeno de Malabares diante de todos os baleys,
niostrandolhes por onde auião dir & animando os, vê
hú pelouro dhu liro pequeno & pescou ho Malabar q hia

gouernando bo catur & leuouho ê pedaços, & çujou ho
gouernador cO ho sangue de maneyra q todos cuydarão
que era morto, & parece que assi ho cuydarào os mou-
ros tão perto estauào, & leuantarão hua grande grita.

O que entenciêdo ho gouernador, fez dar outra aos seus,

& leuantouse em pé pêra q bo vissem os imigos: & tra-

balhou táto naquele dia cõ os nossos, q ao outro ama-
nhecerão pegados de baixamar com a estacada ho na-
uio de Pêro dafonseca de crasto , & a carauela de loão
gomez cheira dinheiro, & estauão arriçados a ela cora

muy grossos aparelhos. E foy cousa despanto as bõbar-
dadas q lhe tirauão da fortaleza , & eles lambe a ela, &
começarão logo darrancar das estacas, q quãdo veo a
preamar tinhâo feyto lugar por onde caberia hú batel, &
assi forâo cõ algu.is marés arrancado tãtas q ja podia
caber a nao sam Pedro que seria de trezêtos toneys

, q
esta era a cô que ho gouernador qria abalrroar a forta-

leza, & pêra isso a leuaua marauilhosamête fortalecida

cõ arrombadas de tauoado muy grosso & balas de Cayro
& pipas por fora das amuradas, que parecia mais mõs-
truo que nao, & a meyo masto leuaua guindado hu ba-
tel tuldado de toldo de coyros crus pêra emparar os q
hião dêtro das panelas de poluora & outros arteficios de
fogo q os imigos pcderião deitar. E ao entrar desta nao,
de q era capitão Ayres da silua , foy cousa medonha
ver as bõbardadas q se tirarão, assi da parte dos mou-
ros como da nossa, & mais quando eles virão q ela que-
ria abalrroar cò ho baluarte em q estaua ho camelo, õ
pêra fazer mais nojo aos nossos tiraua ao lume dagca

,

o q era grande impedimêto pêra a nao poder abalrroar
cõ ho baluarte: & porq a não metesse no fudo , a mã-
dou ho gouernador desuiar dele, têdo ele ja cortado hã
braço dhua vnha dàcora q leuaua por proa dhiia bôbar-
dada q Jhe ali acertou. E vedo ho gouernador ho impe-
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di luento í} lhe fazia ho camelo pêra na poer a nao õde
queria, proineteo hií grande preíjo ao seu cõdeslabre se

lho quebrasse, & mandoulho pêra isso embarcar híia es-

pera em híia barcaça grade cercada darrõbadas de cay-
ro por dentro & por fora, pêra que os liros dos imigos
enibaçassem nas arrombadas. E aparelhada esla barca-

ça, foy posla de noyte defrõte da bòbardeira do camelo,
que como digo ficaua ao lume dagoa com a montante,
& detrás da barcaça estaua híi parao a piq, pêra que se

por caso fosse arrobada recolhesse ho condestabre & ou-
tros que estauào nela. E quãdo veo ao outro dia que os

imigos viráo a barcaça intiada com ho camelo & da ma-
neyra ^ estaua aparelhada, coujeçáo de lhe tirar cÕ sua
artelharia, & os nossos acode logo com a sua, & assi a
barcaça , & começasse ho mais espantoso jogo de bom-
bardadas que se podia ver, de que saya tàto fumo que
quasi se não enxergauão hus aos outros, & durou todo

a^ie dia sem nunca ho condestabre poder acertar ho ca-

ipelo
,

por^ como os tiros da fortaleza erão tào bastos

não ho deixauào apòtar a sua espera pêra acertar : &
por isso lhe errou todo aquele dia, mas fez tanto dano
no baluarte q ho abrio todo, & se ho dia mais durara

ho posera por terra, & os immigos tornarão a fazer de
nouo na noyte seguinte & ficou muyto mais forte que
dantes. E táto q ao outro dia foy manhaã, assi eles co-

mo os nossos tornarão ao jogo passado, q durou muyto
áspero ate a tarde. E têdo ho condestabre acabada da-

põtar a sua espera, desfecha no camelo & metelhe ho

pelouro dentro & feio em pedaços, matado ho bombar-
deiro dos imigos, que era híj galego arrenegado q fu-

gira da cidade, & assi dous ou três homês que ho ser-

uião naqle mester: & a isto derão os nossos hQa gran-

de grita de prazer. E quebrado ho camelo, màdou ho

gouernador chegar sem medo a nao sam Pedro, que se

chegou tanto que quasi punha a ponta do garoupez no
baluarte. E despois de estar aqui surta, deixou ho go-

uernador encomendado a Ayres da silua que coela & cõ
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barcaças, & outros nauios que ficauão, desse conlinua-

mente bateria á fortaleza, & fuyse a Goa pêra lha ir dar

por terra. E deixando tudo a muyto recado se tornou

por mar. CAPITOLO XCI.

De como se ho gouernaãor tornou a Goa a fazer prestes

pêra ir cóbater a fortaleza por terra
, ^ do que lhe

aconteceo com os mouros qforâo correr a cidade.

hegado ho gouernador a Goa, começou de se fazer

prestes pêra ir combater os inimigos por terra. E andan-
do nesta ocupação, bua sesta feyra pola manhaã veyo
Roçalcào dar vista â cidade, por mostrar ao gouernadoF
que ho não temia, & que ainda era sefior do capo, &
trazia obra de duzentos & cincoenta de caualo & muy-
los de pê: & apareceo às duas aruores, & híí facheiro

q estaua no oyteiro de nossa senora do monte como os

vio derribou ho facho. E ho sino da vigia da cidade co-

meçou de repicar, ao que logo sahio Manuel de lacerda

cõ a gête que tinha na cidade, q como disse seriãoseys-

cêtos Portugueses a fora os canarins. E a pos ele sahio

Pêro mazearenhas coro quatrocentos da ordenança. E
assi sahio dom Garcia com muyta gente & outros capi-

tães, sem esperarê por mãdado do gouernador que an-
daua por antre a vila velha a pee , vendo que soma de
gele era a dos mouros, & quando assi vio ir os nossos
sem esperarem seu parecer, mandou de pressa por hu
caualo em q_ caualgou & se foy a pos eles pêra os raeler

em ordê
,
posto que disso não auia necessidade, porque

Pêro mazearenhas & dom Garcia os meterão nela, & le-

uauão ordenadas suas batalhas, & que aueria mais de
dous mil Portugueses a fora Malabares & Canarins: &
Manuel de lacerda hia com os da cidade diante de to-

dos. E quando Roçalcão vir ir os nossos naquela orde-
nança & tàtos, começou de se retirar pêra a fortaleza,

fazendo rosto aos de Manuel de lacerda que pegauào
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com OS seus, & apertarão tanto coeles que fizerão apar-
tar hum grande njagote deles pêra híia vala dhiia ala-

goa que estaua contra ho passo seco: & em se estes a-

partando, foy sobreles Raiu branco nayquecanarim muy
valente homem , & com seus piàes come<jou de pelejar

coeles , &. acolherâselhe sobre a vala, & os seus se nie-

tiâo sem nenhum receyo pola agoa pêra lhes chegar : o
que vendo Siináo dandrade & dom loào deíja &Ioào na-

uarro, & outros de cauaio que seriào ate dez, forão aco-

dir aos Canarins, & fizerãno também todos, que fizerâo

saltar muytos dos mouros na alagoa , onde se afogarão
muy tos & outros forào mortos aas lançadas & frechadas,

E lançados dali os mouros, forào os nossos mesturarse
com os outros que andauào sobre ho oyteiro de Benas-
tarim aa calcada com os mouros que fugiào ho niaisque
podiâo pêra a fortaleza, onde por terem lugar de se sal-

uar , & que niio entrassem os nossos coeles de inestura

na fortaleza, poserão fogo a hua aldeã que estaua der-

redor dela, & tamanha pressa leuauào que os [)rimeyros

que chegarão entrarão logo na fortaleza & fecharão as

portas sem esperarem por algus que íicauào de fora, que
chegados ao muro os alarào acima por loucas que lhe

lançarão, & isto a vista dos nossos, que por amor do fo-

go se deteuerâo algum tanto que náo poderão entrar

com os mouros nê chegar quando alauJio os que ficarão

de fora. E com a menencoria disto, remeterão assi co-

mo hiào aos muros da fortaleza, a que dos primeyros q
chegarão forão Lopo vaz de sam Payo & Pêro n»azca-

renhas, que pos hum pique pêra sobir ao muro, com os

da ordenança que também querião sobir. E assi chega-

rão outros muytos fidalgos & caualeyros, muyto desejo-

sos de pelejar com os mouros & lhes tomarem a fortale-

za, & segundo ho desejo que leuauão fizeranno se tiue-

rào escadas por onde sobir, mas como a pressa foy gran-

de de sayr a pelejar com os mouros, & não cuydarão de
vir a tanto, não ouue a quem lêbrasse de as leuar, &
como eles não podiào sobir, & os immigos tirauào muy-
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tas bombardadas , frechadas & pedradas, nâo seruio a

arremetida dos nossos ao muro luais que de ferirem obra
de vinte, de que forào Veridos Lopo vaz de sam Payo de
Ires frechadas, & Ku}/ galuão & Manuel de laceida que
derribarão do caualo com hum penedo que lhe deu na
cabeça, & acodioihe dom íoâo deça que ho leuantou

,

& assi forào feridos outros a que nào soube os nomes,
& forâo mortos de bombardadas Diogo correa

,
que fora

capitão de Cananor, & íorge nunez de lião capitão da
nao Enxobregas , & hum Martim de melo. E vendo ho

gouernador ho dano que' os nossos recebiào sem fazerem

nenhum aos immigos, mandou os afastar, & recolheose

ao oyleiro, onde os recoiheo a todos. E ali perante to-

dos beijou na face a Pêro mazcarenhas porque quisera

sobir ao muro polo pique, louuandoho grandemête des-

forçado: & isto porque lhe queria dar a capitania de
Goa, & tirala a JVIanuel de lacerda. E assi ele como ou-
tros ouuerão grande menencoria do gouernador beijar na
face a Pêro mazcarenhas, & murmurarão disso: a que
dom João deça disse rindo que se calassem

,
porque se

Jio gouernador por cousa tão pouca beijaua na face a Pêro
mazcarenhas, auia dali a poucos dias de beijar a eles no
traseiro por outras muyto grandes que auião de fazer. E
recolhidos todos os nossos, ho gouernador se foy pêra Goa.

C A P I T O L O xcir.

De como ho gouernador cercou a fortaleza por tetTa : ^
de como dâdolhe bateria sayrâo os mouros hãa noyte a
darlhe rebate

, ^ do quejizerão.

E acabado de aparelhar todo o que lhe era necessário

pêra combater a fortaleza por terra, mãdou assentar sua
tenda, & as dos outros capitães ao derrador da fortale-

za, com muytos dos nossos que as goardassem ate ho
outro dia, que foy acompanhado de tres mil Portugue-
ses com os quatrocentos da ordenança : & hiào coele es-

TOMO III, QQ.
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tetí cnpitncs, âom Garcia de noronha , dom loifo de li-

ma, Pêro iijaíjc;>rcnhas, Manuel de laceida, SiiDrio dan-

drade , Diogo fernandez de beja, dcin Joàu de(^a, Diogo
iDendez de Vasconcelos, Lopo vaz de sam Payo, lorge

dalbuquerque, Garcia de sousa, Fernão goinez de lemos,

Duaríe de melo, Jerónimo de sousa , António de Salda-

nha, Ruy galuào , António de saa , Francisco pereyra

de berredo , Goni;al(j pereyra , António ferreyra foga(,'a,

E Anrnq homen) , Ruy goní^aluez, loao íidalgo todos

três capitães da ordenant^a , & assi outros muytos fidal-

gos & caualeyros: & a fora estes nossos hiào muytos
piàes Canarins & Malabares, cujos caj)itâes erâo Crisnâ

k. Haiu branco, & diante de iodos hia a arteiharia de
campo em carretões, & assi mantas parela & bancíS

pinchados. E a goarda disto foy encomendada a Manuel
de sousa lanares que era alcayde moor de Goa. E che-

gado ho gouernador a Henastàrim , aquela noyte assen-

tou suas estancias darlelharia que podessem bater os

baluartes & lan<;os do muro da fortaleza, de que esta-

uào as estancias no mais que trinta passos, &, todos ti-

jihào mantas porque os tiros dos inimigos lhe não fizes-

sem danno. K porque ho lambem náo recebessem os

bí^mbardeiros antre eslãcia & estancia, estauão pipas

chcas de terra, detrás das quaes se eles acolhião. E de-

trás desta tranqueyra estaua a tenda de dom Garcia, &
mais abaixo a de Pêro mazcarenhas cora as dos capi-

tães da ordenança & a gente dela ao derrador delas, &
assi a dos outros capit/ies, & lodos detrás do oyteyro de
Eenastarim que as emparaua da arteiharia dos immigos
que lhe não podesse fazer nojo. E quando amanheceoao
outro dia começou logo a nossa arteiharia de bater ho

muro &. baluartes fj estauão naqla frõtaria, de que lam-
bem lhe respõderão os immigos muy asperamente porq

tinhão ali assentada parte da sua arteiharia, & a outra

tiuhào da banda do mar, dòde lhe os nossos lambe da-

uão bateria, posto questauáo ali mais pêra tolherê so-

corro de geule & de màlimèlos aos iiuuiigos, que pêra



LIVRO III, CAPITOLO XCII. 307

lhes darem bateria do mar, que por se não dar dele bem
a foy o gouernador dar por terra: & era a reuolla muy
grade & medonha, porque se os nossos tirauào, na for-

taleza não estauão quedos, & tão amiúde que nem hús

nem outros se enxergauão cõ fumo, & assi a fortaleza

como ho arrayal parecia que ardião em fogo. Mas com
tudo os nossos fazião muy pouco nojo na fortaleza

,
por

os baluartes que estauão naquela frontaria das nossas es-

tancias serem todos mociços, nem no muro que era dê*

tulho aLe as ameas : porem dentro na fortaleza fazião oa

nossos muy grande danno com dous quartaos que tinhào

nas estãcias, com que lhe deitauão détro muylas pedras

& matauão muytos. E coisto se achara os immigos muy
salteados, & rauyto mais com lhes faltarem os niâtimê-

tos, porque lhes não acodião da terra firme como quan-

do erào seiiores do mar. E vendose Roçalcão naquele

estado , & que não podia fazer nenhum nojo aos nossos

de dia, quisera lho fazer de noyte mandando acender
feixes de palha, a cuja claridade os arrenegados tirauào

âs espingardadas aos nossos quãdo parecião, & este ar-

dil tinhào quando fazia escuro: & porem os nossos se

goardauão também que firião muy poucos. E vendose
Roçalcão desesperado com ho aperto do cerco, deter-

minou com conselho dos arrenegados de cometer os nos-

sos húa noyte & tomarlhes a artelharia, ou matar no ar-^

rayai muytos deles, ou ao recolher dos seus que os se-

guiriào , & pêra isso mandou estar prestes sua artelha-

ria na noyte deste rebate que foy ao quarto dalua, por-

que então lhe pareceo q os nossos dorrairiào melhor por

estarem desuelados da vigia dos outros quartos, & quã-
do acodissem teria ele acabado hu façanhoso feyto: &
coesta determinação sayo com muytos dos seus ao quar-

to dalua fazendo grande luar. E ficado ele aa porta da
fortaleza, remete esses seus principaes capitães aas nos-

sas estãcias, cuja goarda tinha Manuel de sousa lana-

res, que logo acodio como muy esforçado caualeyro que
era : porem como ho corpo dos immigos era grande, nào

ââ 2
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pode resislir a seu impelo, & mais porque foy ferido. E
neste con)elin)eiUo algus dos immigos passarão das nos-

sas estancias pêra dentro & seu» valer a dom Garcia a-

codir, (iuuera de ser hii grande desmancho se nào aco-

dira Pêro iiiazcarenlias couí os da ordenança, que co-

meçarão as lançadas cou) os iuiuiigos, & assi outros fi-

dalgos & gente que acodio. E com tudo os immigos ie-

uauâo tamaniia vontade de se prouar com os nossos, que
aigús sejn darem poit)S botes das laças que lhes tirauão,

çarrauao coeles pêra os matarem aas adagadas, o que
fizerão se nào carregarão nmytos dos nossos que os fí-

zerão retirar pêra a fortaleza, onde se recolherão cõ

tanto teto que todos escaparão. E os q esfauão no mu-
ro como os virão apartados dos nossos , desfecharão la-

tas espingardadas, frechadas & pedradas q os fizerão re-

colher ao arrayal , onde antes q chegassem pescarão al-

giis cò a artelharia, a fora outros q tinhào ferido do mu-
ro : de maneyra q ainda ^ não foy em todo, em parte

comprio Roçalcão o que determinou : do que ho gouer-

nador ficou muy agastado, & mais porque se lhe forão

assi CS imigos sen) se vingar deles.

C A P I T O L O XCIII.

De como Boçahão fez cõcerto com ho gouernador pêra lhe

dar a fortaleza^ 6f de como lhe foy entreíjue.

V endo ho gouernador ho alriuimento dos mouros, lo-

go na noyte seguinte mãdou fazer hfia caua aa nossa

tranqueyra, pêra que lhe os nnigos não tornassem a dar

outro rebate, & fortaleceoha mais do q estaua, & dali

j)cr diante amiudou mais a bateria, porque se vingasse

do [jassado. E entendendo que daquela parte era ho mu-
ro mociço & os baluartes, mandou mudar das estãcias

pêra jQlo dhu esteyro, onde se fazia híia ilharga da for-

taleza pêra ver se acharia ali ho muro menos forte : &
aciíuuse que não era ali entulhado, porq dos primeyros
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tiros foy vazado em claro. O que visto \)ov Roçalcâo de-
sesperou de se poder defender, porque a durar mais a
bateria lhe dariào com ho muro no chão & ho enlrariào,

que bem sabia ele que onde os nossos punhão ho rosto

que hiáo auàle. E determinado de ver se podia fazer

paz Ctm ho gouernador , mãdou pedir iregoas por híi

dos arrenegados, que aparecendo anlre as ameas cõ hfi^

bandeira de paz, chamou Bastião rodriguez da moeda,
que andaua falado com dõ Garcia , & disseJhe que dis-

sesse ao gouernador que Roqalcão pedia tregoas
,
pêra

ver se poderia auer anlreles paz, & que da sua parte
pedisse a dom Garcia q mandasse cessar a bateria em
quanto se leuasse ho recado ao gouernador, & (jue ele

também mandaria aos seus que nào tirassem aos nossos.

E assi foy mandado dhíia parte & doutra, & Bastião ru-

driguez leuou logo este recado ao gouernador, a que fov
dito por algus questauão coele que não concedesse as
Iregoas, porque Roçalrao as pedia pêra entre tanto fa-

zer outro muro por dêtro: o que parecendo verdade ao
gouernador, nào queria côceder as tregoas, nem as con-
cedera se dom Garcia não acodira que lhas fez conce-
der. E por amor disso disse despois ho secretario q f^o-

çalcào dera seys mil cruzados a dom Garcia, & isto por
dizer mal dele, & na por ser verdade. E assentadas as

tregoas antre Roçalcão &c ho gouernador, forâo ordena-
das pessoas pêra q falassem na paz. Da parte de Roçal-
cão , forâo dous capitães turcos de muyto credito & au-
toridade, que forão entregues ao gouernador, em cujo
poder auião deslar ate ho côcerto da paz ser acabado:
& da nossa parte auia destar em poder de Roçalcão íoão
machado com quem foy Bastião rodriguez pêra trazer
reposta do que lhe mandaua dizer per leão machado,
que era que visse como estaua sem remédio de salua-
çào por nào ter por onde lhe fosse socorro de gente nem
de mantimentos, nê menos muros com que se emparas^-
se dos nossos. E pois sua vida estaua no risco que via

que deuia de querer paz, que por ele ser pessoa de tan-
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to preço, & tão boõ caualeyro lha daria, com codiçâò

que ihe eri( reinasse todos os nossos que diiranflo hu cer-

co se lancearão coele , ou fossem mouros ou Clirisláos,

& lhe auia d»=» (ornar a carauela & ho carauelào que se

tomarão no passo de Noroâ quàdo os Tmig^os êtrarâo a
ilha & a fora isso lhe auia dentregar todos os cauaios &
toda a fuslalha que teuesse , & se isto fizesse Jhe daria

a vida & a quàlos eslauào coele, &. quâlo leuessê na
fortaleza, & lhe daria passajê pêra a terra firme. E ou-

uido este recado por Roçalcão , ouue conselho cõ seus

capitães & pessoas principaes : & cô seu parecer respô-

deo ao gouernador q todas as condições da paz aceiíaiia,

saluo tornar os arrenegados
,
porq llu defendia sua ley,

8c era por eia grande peccado. IVlas ho gouernaaor nà
quis outorgar a paz sê lhe entregarê os arrenegados,
dizendo q por cousa do mudo os deixaria. IC isto era

porque erão espingardeiros , & faziào aos nossos muyto
mal, &, mais pêra castigo q outros não fizesse outro tan-

to. E tornandi;ihe Bastião rodriguez esta reposta, achou
ho muyto triste & tão cansado do spirito q se lhe pega-
ua a boca, & quasi que não podia falar. E vedo a de-

terminação do gouernador, por conselho dos seus lhe

outorgou a entrega dos arrenegados, cõ condição q lhes

desse a vida : & coesta reposta mandou ao gouernador
híi diamão de valia de noue mil cruzados, dizêdo ^ lho

mandaua em sinal damizade, porque lhe parecia q auia

de ficar ê seruiço dei rey de Portugal , & auia de ter

necessidade do gouernador pêra isso: porq polo pecca-

do que fazia em entregar os arreneguJos , não ousaria

daparecer diãle do HidalcSo seu cunhado. E vedo ho
gouer!)ador ho diamão, nã ho quis tou)ar, & pelejou muy-
lo cõ Bastião rod'*iguez jx^rque lho trazia , & mais sem
ho cõcerto ser acabado, q dirião ^ por amor do diamão
ho fazia, & disselhe q estaua em polo de lhe dar cô hCi

punhal poios peytos, & que logo leuasse ho dian)ão, &
.(\ dissesse a Roçalcao que lhe prazia de dar a vida aos

arrenegados. E tornado Bastião rodriguez coesla repôs-
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la , & dãdoa a Roçalcào passaua de mea noyle , & co-

mo lhe fuy dada perante seus capitães, leuàtouse sena

falar palaura & foyse a seu apousentaniêlo, donde logo
se j)assou aa lerra íírme cõ alguas de suas mulheres, &
cõ hii arrenejí^ado

, q se chamaua Fernãdinho, muyto
\alête de sua pessoa, de que se ele fiaua muyto, & a

q fazia mais bê que aos outros, & ele lhe negociou a
passajem em húa almadia que tomou fazendose que era
dos nossos, & por ser de noyle, & lhe ouuirê íalar Por-
tuguês ninguê nào atentou nele: & Roçalcão se foy as-

si sem acabar a ex^cuí^ã da paz, porq cuydaua q aula
dêl regar os arrenegados, nà ho podia acabar côsigo po"
lo auer por peccado grandissimo, & por isso se foy sem
ho dizer a niguê. IL os capitães q estauão coele , este-

uerão esperando hii grande pedaço q viesse, & vedo ^
não vinha niandaràno chamar: & quàdo souberão que
na eslaua na fortaleza, & se presumia ser ido pohs si-

nais que auia disso, ficarão lâo tristes q não souberão
de si parle

,
porq lhes parecia q por não ser a paz aca-

bada dassentar de lodo ficauào em grande perigo, & q
lhe não goardaria ho gouernador as cõdiçôes pois Roçal-
cão era ido. E coesía tristeza se foy cada hu deles a sua
eslãcia determinados de morrerê , & os arrenegados fi-

carão cô Bastião rodriguez, lambem muyto fora de si

como os mouros por lerê ho mesmo temor que eles ti-

nhão. E vedo os Bastião rodriguez daqla maneyra, lhes

disse q nã ouuessê medo, por q ho gouernador prome-
tera de lhe dar as vidas, & q cria dele goardarlhes esta

palaura, se eles cofiados ê sua piedade se lhe foste en-

tregar aconselhandoJhes q assi ho fizessem : o que ejes

fizerào de muy boa võlade. E âs duas horas despois de
mea noyle se sayrão da fortaleza com Bastião rodriguez,

o q fizerão dificultosamête porq os porteiros os não que-
rião deixar sayr ate os capitães não màdarê que saysem,
promelendolhes Bastião rodriguez q ho gouernador auia

de tõprir o que tinha assentado cô Roçalcão. E partido

cõ os arrenegados , leuouos ao gouernador , a cujos pés
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se laçarão pedindo misericórdia: & ele disso ^ ]!\ lhes

prometera as vidas, porem màdouos arrecadar muy bê.

E sabedo o que Koçalcào fizera , & o q os capitães es-

lauão jK-ra fazer, ao outro dia ordenou seus csquoadrôes

& foyse ci)eg;àdo â fortaleza cò determinação (jue se os

mouros se lhe não entregassem de náo deixar nehu a

vid;t. E vedo os caj)ilàes como se che^aua â fortaleza,

começara de dizer hus ^ lhe abrissem as portas, q ele

goardaria o que tinha prometido, outros diziao q se de-

fendessem. E assi cÕtradizendo hus aos outros, forão

abertas as porias da fortaleza , & ho gouernador entrou

nela cõ todos os nossos: & como essa gele miúda ho vio

entrar se arremessarão pêra a bãda do rio, onde se Jan-

çauão hus sobre os outros, & sobre taboas nadando, &
outros pegados a rabos de caualo. E era grande espàto

de ver como se lãçauão tão sem medo, & a braua re-

uolta q hia, em que muytos se afogará, &,mais forão

se ho gouernador não acodira a isso, niãdandolhes dar

embarcação cõ muyta pressa, & aj^regoar q sopena de
morte nenhua pessoa ousasse de lhe tomar nenhíia cou-

sa sua nê tocarlhe nela, nê fazerlhes nenhíi nojo em suas

pessoas : & por isso os que não leuerão tanta pressa de
se lançar a nado passarão em paz & sem perigo cõ toda

sua f-^zenda , & dos q morrerão ficou aliííia pouca, &
quasi todos os caualos ou os mais deles, & os q escapa-

rão a q ho gouernador deu enibarcação, se passarão â
terra tirme , onde se ajun/arão cÕ muytos dos que forão

a nado que estauão cõ Roçalcão, que tinha assentado
seu arr;iyal , & estaua esperando reposta do Hidalcâo, a
fj escreuera ho feyto como passara, & pedidolhe perdão
dalgua culpa se a linha.
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C A P I T O L O XGIÍII.

Do recado que ho gouernador mandou a Roçalcão estaria

do na terra /irme
, ^ da Justiça qfez nos arrenegados

que se lançarão có os mouros no cerco de Goa,

'espejada a fortaleza dos mouros & metido ho gouer-

nador de posse dela, deu cõ todos os nossos mujtos lou-

uores a nosso senor por lha dar, porq coela ficaua a ilha

de todo pacifica & sê se temer de ser entrada, posto q
ho Hidalcào viesse cõ todo seu poder. E ticàdo senhor

daqla fortaleza, acharão os nossos algu pouco de rnouel

q íicou cõ pressa , & assi os caualos de Ro(^alcáo quasi

lodos que ho gouernador tomou pêra el rey por virtude

do cõcerto que tinha feyto cõ Roçalcão, & niãdou logo

repayrar a fortaleza do dano que linha recebido da ba-

teria , & deixouse ali estar pêra saber o q Roçalcão fa-

ria
, que bè sabia ho recado q tinha mandado ao Hidal-

cào, & q lhe hia tardado a reposta. E como sabia q ele

estaua muyto agastado pelo q lhe acõlecera & temeroso
do q lhe ho Hidalcão respõderia, quis cometelo cõ hii

pariido, parecêdolhe q ho aceitaria pois estaua ê duui-
da : & madoulhe dizer por Bastião rodriguez que lhe pe-

saua muyto de sua ida ser tão supita, porque lhe qui-

sera falar, & oíTrecerlhe sua ajuda, porque p<isto que ate-

11 fossem iromigos, dali por diãte determinaua de ser

seu amigo. E como ^ quem ho tinha nessa conta , lhe

acõselhaua q se não fiasse e nenhíi seguro q lhe ho Hi-
dalcão mandasse, porq posto q fosse seu cunhado tinha
coele muyto grande priuãça camaleão seu gouernador,
& tanta q màdaua ausolulamenle todo ho Balagate : &
este era seu immigo mortal, & auia dafear muyto suas
cousas ao Hidalcào, & polo acolher & se vigar dele lhe

màdaria mil seguros, & por isso ele os não deuia dacei-

tar, mas irse pêra Goa pêra estar mais seguro, & q ho
não matasse algíi dos seus a treyção por comprazer a
TOMO III. RK
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í^aaialcrlo. E como ho Hidalcão eslaua desgfosíoso dele

polo deíi.islre q. lhe acÕíecera, nà lhe daria nada de sua
iDurle : & q se se ele (jiiisesse tornar a Gt^a & ficar ê
seruit^o delrey de Portugal, qu^ ele Jhe daria ajuda co
que loiítasse ae trrras tiriues de Goa cÕ tanto q desse

anie'lade a el rey de Portugal, &. (]| a outra ainetade cõ
ho mais q canhasse fosse parele. E pêra ho mais atra-

her a islo, lhe inàdou por Bastião rodriguez hu bedê de
pano azul muylo íino, cairelado, alorçalado & fràjado

douro. Si. hu alaúde muylo boõ , & outras peças miudaa
todas muylo louçãs &, pêra folgarê coelas. E chegado
Bastião rodriguez a Koçalca. deulhe ho presente do go-

uernaJor, &: despois seu recado, a q ele disse q daria

a reposta cõ conselho de seus capitães, & entre tanto

iiiauduu agasalhar muyto be a Bastião rodriguez, a ^
foy discuberto secretamete q Rocalcão trataua cõ seus
Cí»pilães de lançar niào dele, & dhíi Português que se

chaiiiaua Frutus de Ceyta q iua coele pêra ho seruir &
os lerê releudos ale q lhe ho gouernador mandasse os

dous turcos q dera ê arrefès de loão machado, q (iça-

rão Ia polo desarrajo q Koçalcão fez , & assi ficou loão

iiiachado. E sabido isto por Bastião rodriguez, mandou
logo íuuy dissimuladamôle a Frutus de ceyta pêra Be-
iiablarim a dizer ao gí)uernador o q passaua, & q ele não
iiia poríj se nã aireyia a saluar, & se quando se fosse

aJiiiis mouros o quisesaeui íleter^ dissesse q hia buscar

kik papel q lhe esquecera, em q eslauão bus apõlamen-
U>e de cousas q o gouernador reqria a Roçalcào : & cois-

tx) se foy Frutus de ceyta. E sabcdo Roçalcào como era

ido, &. que não podia reter mais que hn sò honiêy mu-
douse de sna determinação: & despachando Bastião ro-

driguez, nào respòdeo nada ao q ho gouernador Ihemã-
d-upíi dizer, se não q lhe dissesse í] quãdo lhe concede- I

IA darlhe os cauaios que lhe pedia, q não fora sua ten- 1
çào darlhe os caualoa Darabia &, da Pérsia, se não 08. ?
de Cambaya: por isso q lhe pedia q lhe mandasse os

ât;us ciàuaios, & oa douã turcos q ik/è dera em ftrrefens:
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& q não ho fazêdo assi que aueria guerra antreles, porq

linha reposta do Hidalcào q se deixasse estar, & q ce-

do lhe uíàdaria gtnle & recado do que auia de fazer. E
tornada e»ía reposta ao gouernador, ele se /oy pêra Goa
deixando a fortaleza a boõ recado, & nâo quis niàdar os

dous turcos por amor dalgíís arrenegados q andauã na
lerra firme, a €ujo troco os esperaua dauer : & como k>j

em Goa, determinou de castigar os arrenegados q tinha

ê seu poder, cÔ tanto q não f(jsse niataios pola nalaura

q tinha dada de lhes dar a vida, & disse q lhes perdoa-

ra a vida mas não a justi<^a : & isto respondeo a algíjs

Q lhe disseráo que quebraua sua palaura. E ho pricipal

^ ho Uíoueo a fazer isto, foy por ser exêpio a outros q
nào fizessem outro tàto, & tambê por não ficar sem cas-

tigo hu crime tamanho como aqle foy. E a justiça foy

cõ Jhes mandar pubricamête & com pregão cortar nari-

zes , orelhas, inàos dereytas, dedos das ezquerdas, &
entregalos aos mo^os que lhes depenassem os cabelos

das barbas & das cabeças, & q os eniameasseni , & in-

juriassem , & a Fernão lopez sobre lodos porq era de
mais qualidade: & por derradeiro foy degradado pêra

Portugal, & eu ho vi na ilha de santa Helena, onde por

«eu rogo ho capitão da nao que ho leuaua ho deixou sò

:

& âii viueo muyto lêpo , seruindo a nosso senor arrepê-

dido do pecíiado q fizera. E disserãme ^ assi ele como
niuvtos dos outros soírerào estes tormêios cõ muvla pa-

«iêoia, dizendo ^^ "i^^is meínclm) polo graue peccado
que cometerao.

UR 2
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C A P I T O L O XCV.

Do que ho gouernador fez em Goa despois que tomou a
fortaleza de Benaslarim,

J elo muyío q ho gouernador linha que fazer ê Goa,
nào |)ode ir a Cochi a despachar as nai)s da carga pêra
Purluoal , & por isso mandou dom Garcia que ho fosse

fazer, & que leuasse esses nauios que lhe os mouros ar-

rouíbarão & espedat^arào em Benasiarim, pêra que se

correj^essem em C»jch'í em quanto durasse a carregação
das iiaos, & madoullie tanibê que despois de corregidos

àdasse sobre a barra de Caiicul ale lhe mandar recado,

^ q entre tanlo deixasse hi algus nauios q lhe deu pê-

ra isso
,
porq tolhesse a ida das nãos dos mouros a JVle-

ca , &, foy coele o secretario gõ achaq de ir a Cananoc
polo seu fato q lhe hi ficara : &. como la foy madou di-

zer ao gouernador q era quebrado, & mu}to mal des-

poslo, & que lhe fazia muyto mal àdar no mar, q por

isso na podia andar nele que estaria em Cananor. E is-

to tudo era por não andar cõ o gouernador, a q linha

ódio polas rezões que disse. E ho gouernador q bõ ho

entendia, mãdoulhe defender q nã fosse a Cochim , &
isto porq temia que danasse el rey de Cochí contrele

como começara de dannar. Porem ho secretario não quis

fazer o que lhe niadaua, & foyse a Cochim, onde fez o

q dircy a diante. E desejando ho gouernador de tornar

a fazer Goa tão nobre como era dantes, mandou aos ca-

pitães desses nauios q ficauão coele em Goa q fosse ate

Chaul & fizesse arribar a Goa quãtas nãos achassem q
trouuessem caualos, q sem eles nã se podia ennobre-

cer , & por amor deles vinhão a ela os mercadores do
reyno de Narsinga, & do reyno de Daquê que trazião

iriuylas & muy ricas mercadorias, no ^ el rey de Portu-

gal receberia proueilo muy grosso em sua alfandega, &
obrigaria a el rey de Narsinga & aoHidalcão a querere
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paz coele. E cõ a diligêcia q ho gouernador fezem man-
dar estas nãos a fazerem arribar ns dos caualos a Goa,
vierão a ela ler mnytos, a q ele màdou fazer estrebarias
em abastança, k, deu muj/ios piàes da lerra pêra lhe
darê herua : & mandou ao feylor de Goa q Jhes desse
todo ho màlin.êto necessário, & que despois faria con-
ta com os donos dos caualos , & lhe pagarião o que de-
uessem , & mandou os apousenlar mu\to bem , & dar-
Ihes todo ho necessário pêra concerto de suas nãos, &
darlhe carga despeciaria , maça , arroz & cobre : j)elo

qual as nãos daqle anno forão mais ricas que outras ne-
nhiias que fosse doutros portos. E tudo isto fazia pêra
prouocar os mouros q folgassem de ir a Goa, ôde os mou-
ros Dormuz q vinhão nas nãos que digo derâo noua q
Cojeatar era fmado, & socedera em seu lugar Rais No-
radí , & q os arábios tornarão a ganhar a ilha de Baha-
rê, & que el rey Dormuz tinha recebida a carapuça do
Xequeismael & hfi liuro de sua seyta. De que ho go-
uernador ficou assaz agastado, porq se lhe ordenaua
jnais trabalho em tornar a ganhar Ormuz do q tiuera so
tomara dantes aqla empresa, & se nã fora terse por tão
certa a vida darmada do soldão as portas do estreyto
pêra fazer hi fortaleza, ôde se ele determinaua dir pê-
ra ho estoruar, ele deixara de ir là por ir a Ormuz &
g^anhala antes q ho Xequeismael fizera mais pé nela.
Tàbê nestas nãos que vierão com os caualos, foy acha-
do hu mercador mouro chamado Cojeamir, a que ho go-
uernador da primeyra vez q tomou Goa entregou duas
Daos da lerra carregadas de mercadoria dei rey de Por-
tugal, & cô ho embaixador do Xequeismael, & cõ ho
messejeiro q lhe o gouernador madaua como atras disse,

& por esse respeylo foy Cojeamir bem despachado em
Ormuz. E sabendo ele em vindo pêra a índia como Goa
eslaua leuanlada contra ho gouernador, se meleo no
porto de Dabul , & leuou os caualos q leuaua ao Hidal-
cão, & por isto ()ue ho gouernador sabia ho mandou prê-

der em ferros & a hú seu filho, & tomoulhe vinte talos
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caualos pcíos que leuara ao llidalcào. K a fama dos muy-
los cauaios ^ estauáo em Goa forào nela em poucos dias

mercadores do reyno de Nar«inga a cõpral(ís pêra el rey,

ife foy hu messejeiro dei rey <le Vengapor cÒ embai^cada
pêra ho gouernador de grades desejos de paz cò el rey

de I^ortugal, & de ho seruir na guerra contra ho Hidal-

cao se a quisesse emprender, & onVecimento de iDàdar
« Goa niuytos manlimenlos , & de gouernar as tanada-
rias da terra firme de Goa & dar por elas o que daua
IVlerlao quando as gouernaua, pedindo ao gouernador í|

lhe deixasse tirar cadàno de Goa trezentos caualos. JE

coesta embaixada folgou ho gouernador muyto, & res-

pondeolhe por seu embaixador, que foy Gaspar chano^
Ga, q mandou tambê cõ embaixada a el rey de Narsin-
ga , de quem desejaua dauer Baticalâ, porque nào te-

ncsse onde lhe fossem caualos, & ficasse em necessida-

de de os cÔprar todos em Goa, & mandoulhe dizer que
deuia de dar Baticalâ a el rey de l^ortugal seu senhor,
pois todos os reys & senhores da índia lhe tinhão dado
lugares pêra trato, & que lhe deixaria tirar de Goa to-

dos os caualos que quisesse. Tambê vierâo ao gouerna-
dor dous êbaixadores do Hidalcão , por quem lhe man-
dou pedir paz & amizade, & licença pêra coprar caua-
Jos è Goa : & o gouernador fez mercê aos embaixadores
& os despachou logo, & em sua côpamhia mandou por
seu embaixador a Diogo fernandez adail de Goa, & por
seu lingoa Joào nauarro, & màdou coeles ho filho de Gi!
Vicente por escriuào da embaixada, & lodos bem vesii-

tlcs & êcaualgados : & hia coeles híj capitão Canarim cÕ
triula piàes pêra os seruir. E por este enibaixador n)an-

daua ho gouernador pedir ao Hidalcáo as tanadarias da
terra firme de Goa , & que se as desse que lhe segura-
«a Dabul, & não impidiria iilhe a gente branca do es-

treito, & lhe deixaria tirar de Goa quantos caualos qui-

sesse. Neste mesmo tempo chegou a Goa húa nao de
^leliquiaz, que màdaua ao gouernador carregada de
mâiimêtos, & nela bit BQ^ssejeiro por quem bo umdaua
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visitar & dar ho prolíaça da tomada de Malaca & deBe-
naslarim : o que lhe ho gouernador agardeceo muylo, St

despachou logo ho rnessejeiro com presente a IVliliquiaz,

com raiiíicaí^ào de grande amizade. E assi despachou
hu eiíjbaixador dehey de Canjbaja q auia sete meses q
andaua coele, &. viera ler a Goa com os caliuos q esta-

uao em C>anibaya q el rey mandaua ao gouernador, cora

quem detern)inadameíite quis assentar paz como soube
a tomada de Malaca, porque sem eia nào era nada ha
traio de Cãbaya. E pêra se assentar esta paz, mádou
logo os caliuos que seu pay ho rey passado sempre di-^

lalara de dar : & na verdade Meligopi ajudou a isto muy-
to. E assi mandou el rey ao gouernador hu terçado dou-

ro , & híj catle laurado de pedraria /aisa
,
porê muyto

rica & galante, cou) hítas cortinas de seda bràca da Chi-

na lauradas com ouro de pào. E não achado ele ho go-

uernador em Goa, esperou sabêdo que era em Malac.í
,

& con)o soube que estaua em Cochim se foy lâ , & lhe

deu ho presente & a embaixada. A q ho gouernador não
respondeo logo, porque como ho assento daqla paz era

cousa de muyia importância, & por onde ele esperaua

de fazer fortaleza em Diu quisera ir em pessoa assentar

esta paz & verse com Meligupim em çurrale ou em ou-

tro porto, & fazia conta de ho fazer despois da tomada
de Benastarim, & por isso trouue ho embaixadr>r ct<nsi-

go : mas quãdo soube as nouas da armada do Soldào &
q^uálo lhe relenaua ir ao estreito, cessou de sua ida a
Cambaya, p(jrq se fosse perdia a nauegaçáo do estrey-

to, &. se mandasse lâ dô Garcia não podia acodir âs tor-

res que fazia nos passos de Goa , nê ao corregiinenlo

dos nauios em Cochim, nê â carrega das nãos do rey-

no. E auendo sua ida por jmpidada, lhe pareceo bê dei-

xala pêra quando ho nosso senhor trouuesse do mar ro*

xo , & que de caminho iria a Cambaya, & entre tanto

mãdou [)or embaixa<Ior a el rey de Cambaya a Tristão

degá , hii caualeyro f.dalgo da casa delrey de Portugal

,

& por eiicriuâu da êbaixada hu loáo gomez^ cuja coa*
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crusam (oy pedir fortaleza em Diu. E es(e êbaixador
aula de ir na nao de Meliqtjiaz com lio embaixador dei

rey de Carnbaya, a quem &- ao messejeiro de JVleliquiaz

j)riiiieyro ^ se fussein bo gouernador mandou mostrar a
loitaleza de Benaslari que ele fazia muyto forte, & ho
Juijar por onde sacn Pedro abairroou coela : &, isto por-

que Meliquíaz teuesse pouca confíança no baluarte de
Diu , &. assi lhe màdou mostrar as estrebarias dos mer-
cadorea , &, as dei rey , em que estauão ate quatrocêtos

caualoa , & auiâo deslar sempre pêra qualquer necessi-

dade que sobreuiesse. E coisto lhes mandou mostrar
muylas cuberLas darmas q se fazião pêra estes caualos,

Sc duzentos espiny^ardeiros & outros tantos besteiros que
ordenaua e Goa pêra estarem em fronlaria, assi casa-

dos como solteiros: & os êbaixadores se espàtauâo uiuy-

to de como tudo estaua concertado, & assi ho contarão
em Carnbaya despois que lá forâo.

C A P I T O L O XCVI.

De como ho gouernador soube q hú embaixador do Pres-

te (jue vinha pern el rey estaua preso e Dahul^ ^ que
era ho Preste loão éf onde teue seu senhorio.

X-/espois da partida destes embaixadores , lhe foy da-
do recado per hu mercador gêtio, que em Dabul tícaua

preso híi Abexim que dizia ser embaixador do empera-
dor de Ethiopia , a que nos chamamos Prcsle joào, & ^
liie trazia sua embaixada, & chegando a Dabul ho pren-
dera ho tanadar da hi : & q pedia muyto a sua senhoria
que lhe mandasse pedir que ho soltasse & deixasse ir

pêra Goa, porque releuaua muyto a el rey de Portugal
saber a êbaixada q trazia. E sabido isto polo gouerna-
dor, mandou a Lopo vaz de sam Payo que fosse na sua
nao a Dabul , & mandasse dizer ao tanadar da sua par-

te, q sespàtaua muyto de prêder ho embaixador q hia

I)era el rey seu seilor sem ter recebida nenhua offensa
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de sua armada, q lhe pedia q logo lho mãdasse, se nao

q seria necessário fazer o que ele náo queria : & não ho

querêdo íjizer se posesse na boca da barra de D a bui &
cão deixasse sayr nenhua nao q na metesse no fúdo. O
q foy escusado fazerse

,
porque sabido ho recado do go-

uernador polo tanadar , logo entregou ho êbaixador &
Lopo vaz se foy coele pêra Goa. E porq nu liuro pri-

meyro toquey breuemête que ao en)perador da Etioj)ia

chamamos erradamête preste joào , direy agora como,
segúdo Marco paulo escreue. Aqle q se soya de chamar
preste joão, leue seu senorio comarcão cõ as terras do

grào cão de Cathayo, que ficaua antrelas & ho grande
reyno de Deli, bê dentro no sertão da índia, & era Chris-

lão , & foy vencido & morto era híia batalha q lhe deu
ho grão cão de Cathayo q lhe ocupou seu senorio, & nu-
ca mais ouue preste joão: & segudo isto o q agora cha-

mamos preste johão ho não he , iiê menos tê tal nome
ê sua terra, & assi ho diz Fràciscaluarez no liuro q fez

das cousas do senorio deste preste , onde andou niuyto

lêpo & soube todas suas j)articularidades , nê menos he
bispo, pêra q se diga que de presbiter nome latino, q
quer dizer bispo se mudou em preste

,
porque na terra

do preste ha hu. patriarca q gouerna a igreja daqlas par-

tes , & q ao preste lhe chamão vniuersalmête em sua
lingoa neguz & agacé, q na nossa quer dizer rey ou em-
perador. E tãbê lhe chamão precioso joào, segundo afir-

ma Damiã de goys, home de grande erudição & de ma-
rauilhoso engenho, & de curiosidade singular. E este

nome precioso parece q se corrõpeo em preste, & daqui
lhe chamão os nossos, & outros preste joão. O q reyna-
ua a este têpo era Christào , & seus ãtecessores tauibê

leuerão a ley euangelica, & procederão da raynha Can-
dacia em Etiópia, cuja terra foy aquela que el rey Sa-
lamão deu a hu filho q ouue na raynha Sabba, onde des-
pois de lerusalê forâo os primeyros Chrisláos q se con-

uerterào na primiliua igreja, de cuja conuersamfoy cau-

sa ho apostolo sam Felipe, porq indo ele por amoesta-
TOMO JII. ss
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çao do anjo cõLra a parte do meyo dia pelo caminho que
v.iy de lerusalê pêra Gaza a deserta acliou ho mordomo
da raytiha (.'audácia que vialia de visitar ho tÔplo de 8a*

iamáo cô otferta da mesma raynha, & dtspoisde Ihesain
Feiipe declarar hua profecia de Isayas, da paixão de nos*

so senhor que ele hia Itndo, ou cantando, cõuerteoho à
sclà fee catholica & baulizouho. E chegado ho mordo-
mo a casa da raynha, ela se cõuerleo logo cò toda sua
familia, & despois fez baptizar todos os de seu reyno,
ode sempre durou a Christàdade ategora, & os sucesso-

res desta sclà rainha fora acrecêtàdo sempre neste rey-

no ê lata maneira q veyo alargarse tãto como agora pa-

rece , no q linha ho preste q então reynaua.

C A P I T O L O XCVII.

Do senorio do Preste , ^ de seus costumes : ^ de como
a mãy do presLe tnundou hú embaixador a el rey de

Forluyai,

\^ue era emperador de Etiópia & senor de quTze rey-

ros muylo grades & todos juntos. Tõ este seu seftorio

<Ja banda do sul ho mar roxo, em q tinha algOs portos

j)ouoad(js de mourus, que estauào leuãtados contrele, se

nao hu que se chamaua Maçuâ & está em ilha, & da
bada do norte os montes da liia, do leuante ho Egipto,

& do ponele os motes de F](iopia: a terra de sua natu-

leza he grossa, & daria tudo o q semeassem , mas a

gente nào he pêra isso, cõ tudo da muyto trigo & ceua-

da , & outros muyios legumes, como e nossa terra &
doulros géneros. !la nela muylas carnes, & algu pesca-

do dagoa doce, & do mar nonhíi por estarê os portos lõ-

ge : lia muyto boas agoas, muytas minas douro, de pra-

ta, destanho, de cobre. Em toda esta terra nao ha ne-

nhua cidade nobre, nè castelos nem fortalezas, tudosaru

aldeãs & lugares grades, mas na passa nenhfi de n^i! &
quinhentos vezinbos , & nenhíi nao he cercado , as ca-
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sas cÔmiimêle sam redondas & (eireas, eubertas de ter-

ratios ou de palha cõ currais ao derrador pêra se agasa-
lhar ho gado. A gele deste senorio he geralmête preía

& baça 6l de boò parecer, he magra & barbara, fraca &
pêra pouco: & assi lê poucas armas & róis, nào comê^
mais q hua vez no dia & esla â noyte, bebem vinho de
mel, porq ho nào lê duuas, corne no chão em híias ga-»

melas grandes, & muytos come carne crua, outros as-

sada nas brasas. Tirado os fidalgos & religiosos todost

andão nus da cinta pêra cima, & hua pele de carneyro
poias costas atada do pê a mão: ninguê na morre por
justiça, & castigão cò açoutes ou mêbro cortado, segil-

do a qualidade do crime, as demandas não se tralão se-

não verbalmêle, não costumão escreuer biis aos outros,
& por recados màdão dizer o q querê. Neste senhorio
os mais sam Christãos, porq làbê aigíjs sam mouros &
gêtios, porê estes sara tributários ao preste : os christão&

le em suas igrejas cónegos & clérigos, & sam muytas
& de grossas rêdas, & por isso se lhe não paga dizimo:
& assi lê muytos mosteiros de frades & de freyras, lam-
be muylo ricos, assi de rêdas como de jurdições, & sam
da ordê de santo Antão, nê ha outra ordem em toda a
terra do preste, estão lodos situados em motes & em va-
les, era muytos deles na come carne todo ho anno, 6c

pescado poucas vezes por ho nã auer na terra : os fra-

des & os clérigos trazê as cabeças rapadas & as barbas
cõpridas, os clérigos & cónegos pode casar, & se lhe

morre a pnmeyra molher não casam outra vez, morão
todos em hii circuito q tem derredor das igrejas, & as
molheres mora fora & la vão estar coelas : os filhos dos
cónegos de necessidade hão de ser cónegos , & os dos
clérigos não, se nâ por sua võtade : as demandas das
pessoas ecciesiasticas se tratão perãle a justiça secular.

As igrejas sam suntuosas, & os seus adros saut cerca-
dos & fechãse nelas , & nos mosteiros se reza ho offició

diuino cõ salmos & prosas em lingoajê caldeu , todas tê

híla cortina poJo meyo da vssia eõ campainhas, & desta

ss 2
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pera d?lro não entrào se não os sacerdotes : outra <ê po-

lo iiieyo do corpo da igreja, & dela pera dêlro não en-

trão se não pessoas dordês , & por isso muytos fidalgos

&, pessoas borradas se ordenão pera entrarê dêtro. Ha
Bestas igrejas muytas images de nosso sefior & de nos-

sa senhora & dos apóstolos, & não te nenhu crucifixo,

porq se ha a gête por indigna de ho ver: não se diz ca-

da dia mais cj hfia missa, & esta cõ diácono & sodiaco-

Do , as epistolas & os auagelhos se dizem as portas. Ho
pão de q se faz ho sacramêlo da eucharislia he hu bo-

jo cozido em hua grade fornalha com grande cirimonia,

1)5 ho coze se na liu sacerdote , & o q diz a missa nã
mostra ho bolo ao pouo despois de côsagrado como se

faz antre os latinos. Todos os q ouuê missa hão de co-

niíígar ou a não hão douuir, &, lio sacerdote lhes vay

dar a comunhão â porta da igreja, q he do mesmo bolo

q cõsai^rou : não tomão lauatorio, mas lauão a boca cõ

agoa bela, nenhua pessoa se ha dassentar nas igrejas,

& por isso estão sêpre as portas muytos caiados de Ira-

uessa pera se encoslarê, nê pode ninguê entrar calçado

nê cospir, nê falar. A vestimeta com q se diz missa,

he feyla como camisa, & a estola furada polo meyo pe-

ia a melerê pola cabeça, não te manipulo, nê amito,

DÕ cito: os frades dize a missa cõ os capelos nas cabe-

ias, & os clérigos as tê discubertas. Nhfia missa se diz

por esmola nê por defuntos, quãdo se fina algiia pessoa

vão os clérigos co cruz & agoa benta & encenso, & des-

pois de rezarê certas orações a leuão a enterrar muyto
depressa, & ao outro dia leuão as offertas. Os Christãos

desta terra se confessam em pê & assi os absoluê: os

frades, clérigos & senores trazem nas mãos cruzes peq-

nas de pao , & a gente comu pequeninas ao pescoço.

Trazem tauibê os clérigos & frades hus comiches de

Cobre cõ agoa bela q dei tão aos hospedes cõ que pou-

sam, & no comer & no beber deitão três gotas. Celebra

as festas mouiueis no mesmo têpo que ãtre os latinos,

as outras húus, &: oulrae não: ho seu anno se começa
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a vinte noite Dagosto, & he de doze meses, & cada hu
leni trinta dias, acabados os meses sobejão cinco dias,

& no anno bisexto seys, & chamanlhe cõprimêto do ãno.

Ho ieium da coresma se goarda muy estreytamête, môr-
riíête os clérigos & frades q não come mais de três ve-

zes na somana. s. terça feyra, quinta & sabbado: neste

lêpo não bebe nhíi vinho: a outra gête a ieifla toda, nê
come ninguê carne, nem ouos , nê leyte posto q este

pêra morrer. Todos os leygos , assi grades como peqnos
jeiuão as quartas feyras & sestas do anno, tirando do
natal ate a purificação, & da Páscoa ate a Tridade

:

Todos andão na somana santa vestidos de preto ou azul,

nê falão Ims cõ os outros por dó da paixão de nosso se-

nor, dizêdo q ludas por beiio de paz irahio a seu senor.

Tê muytas cirimonias iudaicas no goardar dos sábados,

& ê outras. Qndo se da iuramêto a alguê , vaisse aqle

q ho ha de tomar â porta da igreia , & vão coele dous
clérigos q lê hi encêso & brasas. E poêdo o q ha de iu-

rar ambas as mães nas portas da igreia, lhe diz hil dos
clérigos q diga a verdade, & se lurar falso, q assi co-

mo ho lião come a presa no bosquo, assi coma ho diabo
a sua alma, & lhe moa seus ossos como he moido ho tri-

go âtre as pedras, & se disser verdade q a sua aíma es-

lê cõ os bê auêturados, & a cada cousa diz Ame: e is-

to acabado toma ho iuramêto. E cõ tudo a gele popu-
lar diz pouca verdade, aida q he cõ iuramêto, saluo se

iurão pola cabeça dei rey. Teme tanto esta gente a ex-
comunhão, q por não cayrê nela farão qualquer cousa
ainda q seia ê seu periuyzo. Ha no senorio do preste

hum palriarcha q na sua ligoa se chama Abima, q na
nossa quer dizer padre. E este da ordês

,
porq não ha

pulro nenhíi bispo. E falecido este , mâda ho preste pe-?

dir outro ao patriarcha Dalexâdria. Ho preste nâ tê lu-

gar determinado em q more, ãda sempre no capo cõ to-

da sua corte, & traz no seu arrayal ate seys mil têdas
anlre boas & mâs : a somenos gête de caualo he de mu-
las , & auera cõtinuamête cincoêla mil de mulas, os de
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cau.ilos sam tambê muytos, & os de pê nâo tê conto.

Tô sempre guerra cÒ os mouros seus comarcãos q faz

por seus capitães, & quãdo ha necessidade vay ele ^
pessoa. Ho preste ^ naqle tempo rejnaua se chamaua
Dauid de idade de òze annos, & a raynlia sua mày go-
uornaua seus senorios por ser muyto pêra isso. E goucr-»

íiãdo ela a terra , forào ter â sua corte loáo gomez ho-t

jardo, & focio sáclies , & Cide mafVimede, de q disse no
liuro segúdo, q leuauào cartas damizade dei rey dõ JMa-
iiuei pêra ]\o preste , f| lhe derào nouas do q os nossos

íazià na cÕquista da índia. E ouuido c| erão Chrislãos

que hiào de muy lõge, destjou de saber a verdade pêra
tomar coeles amizade &. lianqa, & fazer iuntamête coe-

les a guerra aos mouros. E mãdou a saber isto a híi

mercador christào natural do Cayro q tinha coela grade
credito chamado Mateus: & a este madou muyto secre-

tamêle q fosse â índia, & hi falasse cõ ho gouernador
,

& da hi a Portugal a ver aqle rey que mandaua cõquis-

lar a índia, pêra quê lhe deu hila carta ê nome do Pres-

te seu fillio, & assi hu pedaço do lenho da vera cruz

feyta em híia cruz peqna. pj pêra ir mais encuberto
quis

(J
fosse sò

, J)orq na podia sayr da terra do preste

por nenhua parte q náo fosse de mouros, que se entê-

derào q era embaixador, & onde hia matarãno, porq re-

ceauào ^ ho poder dos nossos se aiuntasse cõ ho j)reste

& que carrassem ho mar roxo. & por isto que a raynha
sabia, determinou de mandar este en»baixador secreta-

mente: E ele se partio pêra a índia, ode foy ter a Da-
bul, & hi foy preso polo tanadar, por saber q hia ao go-
uernador cõ recado do preste. E màdandolho ho gouer-

nador pedir por I^opo vaz de sã Payo , lho deu : o q sa-

bido de6|Xiis ho Hidalcão, cuio vassalo era ho tanadar
y

esleue pêra lhe cortar a Câbe<^a.
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C A P I T O L O XCVÍIÍ.

Do que dizia a carta q a mãy do preste matidaua a el

rty de Portuyal
, ^ do mais que passou em Goa,

\2â sabido pelo gouernador como ho embaixador vinha

& trazia a cruz do lenho, sayo a recebela cõ procissão

muy solene, & ele & todos a adorarão ê giuihos dando
gradas a nosso sefíor q permitira tão grade cousa, co-

mo era vir êbaixador dhu senor tamanho corno era ho
preste & Christão. E foy leuada a igreja, ode despois

íby posta em hua custodia douro que lhe ho gouerna-
dor mandou fazer, a quê despois do embaixador con-

tar a causa porq vinha , & tudo o q atras disse , lhe

mostrou a carta q trazia do preste pêra el rey de Por-
tugal

, q dizia.

Lm nome do padre, & do filho & do Spirito sctõ^

três pessoas em hii sô deos, A saluaçâo & graça de nos-

so senor & redêptor Christo lesu, filho de N. seno ra Ma-
ria a virgè, ho qual foy parido na casa de Belê : a gra-

ça & benção seja sobre o amado hirmão, ho Christianis-

gimo rey Manuel, caualeyro dos mares, sugigador & for-»

çador dos infiéis & descridos mouros, prospereuos ho se-

nhor Christo, &, vos de vitoria sobre vossos imigos , &
alargue & estêda vossos reynos : pelos rogos & deuaçoes
dos roessejeiros do redemptor Christo, os quatro euajje-

listas , loane, Lucas, Marcos & Mateus, suas sclidndes

& orações vos goardê. Fazemos saber ao amado hirmão

q a nos chegarão da vossa grade & alta casa deus mes-
sejeiros, hú se chamaua loane, dizêdo q era clerií^o, &
outro loão gomez , & dissera. Queremos mãtimêtos &
gentes. E pêra esto enuiamos a vos nosso embaixador
Mateus hirmão do meu seruiço, cô licêça do patriarcha

Marcos q nos da a benção, & raãda os clérigos a leru-

salê , padre nosso & de todo meu senorio esteyo da fó

de Christo & da sela Trindade. E ele enuiou por nosso
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mandado a hu vussu j)orlo da índia, dizendo que vos

dariamos iSlos inanliinêtos como os monles: & assi vos

daríamos gentes tantas como as áreas do mar, & foy

nos dito ^ ho seftor do Cayro fazia armada de nauios

pêra màdar cõlra vossas armadas, & nos vos daremos
talas geles ^ eslê no estreyto de Meca. s. Beb, Alman-
deb, oii pêra enuiardes a ludá ou ao Toro q façais des-

terrar estes mouros de sobre a face da terra, & nos por

terra, Sc vos hirmào por mar, que nos somos poderosos

em a terra
,
peia q os oílVecimòtos & oíferlas que se a-

presenlão ao sepulchro sctõ, nào as de mais a con»er

aos cães. E este he ho lèpo achegado da promessa q
disse Chrislo & saneia Maria sua madre, que disserao

q no derradeyro têpo se aleuálaria ho rey da parte dos

fracos , & este daria fi aos mouros. E este he j)rometi-

ii)èto q disse Chrislo & sua madre, 8c todo o q vos Ma-
teus nosso embaixador disser recebey como nossa pes-

soa & o crede, porq ele he ho principal q temos, q se

outro teueramos q soubera ou entêdera mais que ele,

nos volo enuiaramos, & quiséramos enuiaruos nossa em-
baixada pelos vossos q ca enuiastes, & tememos de vos

nâo apresentarê nossas cousas como queremos. E coes-

te êbaixador Mateus vos enuiamos luia cruz do lenho

em q fo}'^ crucificado nosso senhor Icsu Christo ê leru-

sale
, q rae foy de Jà trazido, de q fiz duas cruzes, hua

nos fica. & a outra vos enuiamos cõ nossa embaixada:
& ho dito lenho he preto, & leua híía argola peqna de
prata, & quiséramos enuiaruos muyto ouro, mas cõ me-
do dos mouros ^ ho tomassem nos caminhos por ode auia

de passar, ho deixamos de fazer. E se vos ouuerdes por

bê , do ^ nos leremos muyto cÕlentamêto quereriles nos

dar vossas tilhas pêra nossos filhos, ou tomardes nossos

filhos pêra vossas filhas q será mais rezào , no mais se

nào q a saluação Sc graça de nosso redêptor Christo le-

su, & de nossa senora seta Maria virgê se estêda sobre

vossos estados, & sobre vossos filhos & filhas, & sobre

Ioda voiisa casa ame. Mais vos fazemos a saber q se or-
(
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denassemos nossas gentes q encheriamos a todo ho mu-
do, mas não temos nenhu poder no mar. Christo lesu

"VOS queira ajudar, q certo as cousas que tendes feyto

na Índia sam milagrosas. E se quiserdes armar mil nãos,

nos as abastaremos de mantimentos.
Vista polo gouernador esta carta, e a menção q fa-

zia dos nossos, q ele mesmo lacrara ê Felix andado no
cabo de goardafii , como ja disse, deu fe ao q llie disse

JVlateus q era embaixador do Preste, & q queria ir a
Portugal cõ aqla embaixada. E prometeolhe q naqlle

ano ho mâdaria ê hiia nao : & foy em híia em q auia dir

Bernaldjm freire por capitão, q auia de partir mais tar-

de q as outras & Jogo lhe ordenou nela seu gasalhado &
lhe fez mercê ê nome dei rey pêra se aperceber , & en-
comêdouho a Bernaldi freire. E andado nisto veyo da
terra firme Diogo fernãdes, ho adail

, ^ fora cõ embai-
xada ao hidalcáo, sobre q soltasse a el rey as tanadarias

da terra firme , em q se não tomou nenhiaa cõcrusam ;

assi polo hidalcã não querer, como por auer descõcerto
antre Diogo fernàdez &. loà nauarro q hia por sua ligoa,

por mil desmãchos q la fez, ate dizer q era neto do tur-

co, & q sabia fundir artelharia, & q não era christão se

não turco, & queria ficar cõ ho hidalcão. E coisto fugio

pola terra firme dêtro, & tornou se mouro. E ho Hidal-
cão respõdeo ao gouernador q ele alargaua de todo as

ilhas de Goa, posto q erâo casa de seu pay & cabeça
principal de seu reyno : & as terras ele as não daua enr
tão, porque auia vergonha dos outros senores do reyno
de Daquê, que lhe lançauào cada dia ê rosto q os nos-

sos lhe tomarão Goa, & que lha não poderá defender.

E cõ tudo q vedo ele a amizade do gouernador assenta-

da por algús dias, que não parecesse q lhe daua as ter-

ras com medo & por força
, q então faria o que ho go-

uernador pedia, que deixasse assi estar tudo ate que
tornasse do mar roxo, & que os dereytos q as merca-
dorias pagassem em Goa, saindo por suas terras que nào

pagariâo outro dereyto nenhH , nê menos as q fosse de

TOMO 111. TT



330 BA HISTORIA DA ÍNDIA

sua terra, ou doutras parles & passassem por ela pera

Goa, náo pagarião mais dereylos que os q era costume
f] pagassen», & q não tt.llieria a seruèlia de Goa pera a
terra firme, nè que lhe leuassem muyta soma de man-
timÇtos. E porê ho alargar das ilhas de Goa foy fazer

de necessidade virtude, por^ bê sabia ele q a fora a for-

taleza do passo de Beríastari , fazia ho gouernador hCía

torre em Pangim , Sc outra na ilha de Diuari, ode se a-

gora chama ho passo de Noroâ, & outra no passo seco.

JE a pos a tornada de Diogo fernàdez , se vio ho gouer-

nador cõ Roçalcão no passo de Benaslarim, por lhe ele

inàdar muvtas vezes requerer que se vissem ali : & a

concrusam desta vista foy pedirlhe Roqalcão perdão de
lhe niio agardecer ho ofifrecimento q lhe mandara fazer

por Bastiíio rodriguez quãdo se fora de Benastarim , &
fazendo muyto grandes oflTrecimêtos de seruidor dei rey

de Portugal , a q ho gouernador respõdeo desapegada-

niête ^ nê os aceitaua nê engeitaua. E despois disto fo-

rào algíis dos nossos ao seu arraya), & assi vinhão de lâ

cada dia a Goa, & os moradores da ilha que fugirão pe-

ra a terra firme por amor da guerra acabarão de se tor-

nar, os gentios somente, & tornarão a laurar & a pro-

ueilar a terra, & antrestes tornarão rnuytos oíBciaes ^
fazião bombardas & espingardas, q tambê fugirão da ci-

dade cÒ medo que a tomassem os mouros, & dali por

diante se fazião muytas bombardas de ferro, & tão boas

espingardas como em Bohemia,
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C A P I T o L o XCIX.

De como dô Garcia foy a Cochi fazer a carrega pêra ho
reyno , óf como Nâbeadarí assentou coele paz antre

o gouernador ^ el rey de Calicul^ c^- com que côdiçôes.

De'om Garcia que hia pêra Cochim , assi a fazer a car-

rega das nãos do reyno como pêra mandar correger os

Jiauios que ficarão espedaçados do combale de Benasla-
rim , em passando por Calicut deixou hi aigús nauios

darmada pêra goardarê ho porto que não saíssem nãos

pêra ho mar roxo, & daqui se foy a Cochim, onde os

nauios forão corregidos, & as nãos carregadas com muy-
la diligêcia. E nestas escreueo ho gouernador a el rey

seu senor a vitoria de Malaca Si ho feyto de Benasta^
rim cõ todo ho mais q se passara na índia, & assi lhe

mandou híi robi grade, de muyto preito q lhe mandara
el rey de Pegú, &c á raynha outro cõ as três bucetas dou-
ro & manilhas de pedraria que lhe mandou a mày dei

rey de Sião, & hiis cbagueres de coyro pêra esfriar agoa,

& sam de muyta estima
, porq as peles sam cortidas cõ

bua côposlura q vai muyto, & ficão cõ híi cheiro muy
suaue, & mais húas peidas de pano dalgodâo branco fi-

nissimo do reyno de Deli. E ao prícipe mãdou ho cate-

le de pedraria q lhe mandara el rey de Cambaj^a, & hit

punhal douro & pedraria, & dous moços laos peqnos
,

& assi outras peças ricas pêra a infante dona Isabel, q
despois foy eroperalriz, & pêra a duquesa de Bragàça
hirmaà dei rey. E andando dõ Garcia nesta ocupação,
lhe foy dada hua carta de Nambeadarí príncipe de Ca-
licut, em q Ihescreuia q se ho gouernador quisesse fa-

zer paz cõ el rey de Calicut, que ele faria coele q a fi-

zesse. Ao q dõ Garcia respõdeo que ele ho não sabia
^

porq elrey de Portugal mandaua ao gouernador q a não
aceitasse polas muytas vezes q el rey de Calicut a ti-

nha quebrada: porè que cq tal condição a poderia ele

TT 2
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lazer, Sc tal segurada poderia dar ?\ ho gouernador que-

braria ho reginielo dei rey. E despois de auer anl reles

íilgús recados sobreste concerto, oflreccose ho príncipe

de fazer com el rey q desse fortaleza ê Calicut no lu-

gar q ho gouernador quisesse, & que lhe daria amela-
de dos dereytos que tinha dos seguros das nãos q hião

a seu porto. O que do Garcia escreueo logo ao gouerna-

dor, do q ele foy muyto contente, & assentou em ho
fazer posto q tinha recado dei rey seu senor pêra des-

truir Calicut : & isto Ihescreuia el rey por induzimento
dei rey de Cochim & dei rey de Cananor, a quê pesa-

ua mortalmente de Calicut estar em paz, porq estando

de guerra tinhào seus portos pouoados de muytos mer-
cadores q traziao muytas mercadorias, & pagauâo muy-
lo grades dere3'los, & por esta causa ho na queriâo eles

destruir, ainda q ho podiáo fazer ajútandose ambos de
dous , "Sc dissimulauáo fazêdo c[ não podião, & eles mes-
mos ho sostinháo, mandadolhe mantimetos nas suas nãos

& armandolhe paraos, & êtão escreuiíto a eirey de Por-

tugal q el rey de Calicut era ho mais mao home que po-

dia auer no mundo. E ho mesmo faziao escreuer aos

feytores das fortalezas de Cochí & de Cananor & a seus

escriuães, & ao secretario, & eles ho fazião porq os reys

escreuessê bem deles. E vedo ho gouernador quãtomais
proueitosa era esta paz que a destruyqào de Calicut,

determinou de a aceitar, & porq estaua pêra ir ao mar
roxo, onde tinha necessidade de leuar grande armada,
& deixando algua sobre Calicut, nem deixaua cousa q
lhe tizesse dano, nem leuaua de que se podesse apro-

ueitar no estreito, & por isso escreueo a dõ Garcia q a-

ceitasse a paz, & se fosse logo a Goa, porque aula dir

ao mar roxo, &. que se chegaua a raouçào , & quando
fosse leuasse consigo a Pêro mazcarenhas, que auia de
deixar por capilào de Goa cÕ seu consenlimêto, & auia

de leuar consigo Manuel de lacerda, polo auer assi por

seruiíjo dei rey seu senor, & que ficasse a capitania de
Cochim alorge dalbuquerq. E dõ Garcia se vio cõNam-
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beadarim ê Crâgalor, & assentarão anjbos q mandasse
ho gouernador dous homês dautoridade pêra acabare

dassenlar cõ el rey de Calicut onde auia de ser a forta-

leza. E concertado isto
,
partiose dõ Garcia pêra Cana-

nor , onde achou Bernaldim freyre & Francisco pereyra

pestana que forão ali abarrotar. E despois de partido dõ
Garcia querêdo hu dia ho embaixador do preste casti-

gar hua sua escraua por aJgua cousa que lhe fizera, bra-

dou ela & gritou de manejara que acodio ho capitão da
fortaleza cõ muyta gête , & achando as portas fechadas

as mãdou qbrar & êlrou dêtro cõ grade onião , & a es-

craua do embaixador como ho vio, lhe disse q era mo-
Iher do êbaixador, 8c que ele a queria matar & lhe da*

ua vida que a não podia sofrer, nã por outra causa, se

não porque ho reprêdia de peccar cõ hil seu moço no vi-

cio côtra natura, q lhe requeria da parte deDeos & dei

rey de Portugal q a tirasse de seu poder. E deu por tes-

temunhas outras escrauas q ho êbaixador tinha. O que
ho embaixador contradisse em tudo, affirmandoho cõ
juramento, & q aquela não era sua molher, se não es-

craua: & segundo se despois disse assi era, porem ao

embaixador não lhe valeo. E ho capitão lhe tirou a es-

craua de casa , & tambê as outras & entregouas a Ber-
naldim freyre, & ele & ho secretario q lhe aquilo fez fa-

zer, disserào logo que Mateus não era êbaixador do pres-

te se não truãu, mouro & espia dos rumes & do Soldão,

q o mãdauão â índia a saber o q elrey determinaua do
fazer, Não lhe lêbrando q de Venezianos q andauão em
Portugal, ou podiào la ir, ho podia ho soldão saber mais
dissimuladan ête ou por mouros mercadores q hião á ín-
dia, 8í, dizião mais q sabêdo ho gouernador isto mãdaua
jVlaíeus a portugal como verdadeiro êbaixador, & q se
ele fora amigo do seruiço dei rey q ho não ouuera de
màdar, se nã queymalo, &. por isto não fezBernaldi frey-

re nhúa hôrra nê gasalhado a Mateus antes toda a de-
sonrra & vitupério, assi na viaje como em JVIoí^ãbiq, on-
de inuernarâio : & ê Portugal, ele & cartas q leuaua do
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secreíario pêra el rey ,
quasi q lhe lizerào crer q Ma-

teus era truão enganador, & por esta causa. E escreueo
deá|xtis el rey ao gouernador, dandolhe achaqs sobre lhe

inàdar JVlaleus por êbaixador, em lato q íoy necessário

ao gouernador escreuerlhe luuytas rezôes por ôde era

verdadeyro êbaixador, principaiiuèle despois que deu ê
Adè, dôde se lançarão na nossa frota certos Abexis ca-

tiuos do feytor ^ ho Soldào tinha em ajuda, que disse-

rào que conheciào JVlaleus, & que sabiào certo que a

mày do preste tinha nele muyla confiança, & ho màdaua
a niuytas partes cõ recados dim[)ortãcia. E coisloperdeo

el rey de Portugal a sospeyla que linha, &, ho despachou
& mandou com Lopo soarez, como direy a diante.

CAPITOLO C.

De como Pateonuz foy sobre Malaca com húa grossissi'

ma armada, ^- do que os nossos fizerâo.

Jl assando assi estas cousas na índia, Fernão perez ca-

pitão mór do mar de Malaca vedo q ela eslaua segura

de guerra, determinou de se tornar pêra a índia, &
porq tinha recado do gouernador q se fosse na moução
de laneiro se quisesse , & q leuasse consigo as nãos de

carga que leuara Diogo mendez. E estadose apercebedó

pêra sua partida, veo noua á fortaleza que Pateonuz se-

nhor de I aporá na ilha da laoa passara pulo eslreylo de

8àbào cò hiia grande armada, & assi era. E este Pateo-

nuz era mouro, & muy esforçado caualeiro & fora vas-

salo do rey gentio da laoa, côlra quem se reueluu co-

mo outros senhores mouros que se chamauâo reys, & ã-

tes q o gouernador fosse a Malaca auia anos (jue fazia

hua grossíssima armada, assi com seu cabedal como
com ajuda doutros senores seus parentes &. amigos, &
isto cõ leçào de ir sobre Malaca, & lomala ao rey q
entào reynaua & fazerse rey dela: & coesta determina-

rão rnandaua ele iH<iytos laos morar a Malaca pêra os
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ter de sua mão quando fosse, & eslaua confederado cq

Mutaraja, aqle que ho gouernador mandou degolar, q
lhe tinha prometida toda sua ajuda. E acabada a arma-
da nâo disistio de sua determinação, posto q soubesse q
Malaca estaua em poder dos nossos, porque lhe disse-

rão q erão niuyto poucos & que facilmente os poderia
tomar, por amor da sua armada que era muy poderosa,

q seria bê de trezentas velas antre jungos, lancharas &
calaluzes, & chea de gête q era espanto. E Paíeonuz
leuaua por sota capitão hú grã senor seu parête , em q
tàbê auia miryto esforço, & ho jíjgo de Pateonuz era ho
mayor q se nuca vira naqlas partes , & ho sota capitão

após ele. E fornecida esta armada como digo, partiose

pêra Malaca, & passando ho estreyto de Sabão foy vis-

to dalgus de Malaca, q ho forão logo dizer a Ruy de
brito, q ho disse a Fernão perez

,
pêra q fosse saber q

armada era aquela, & se era tamanha como dizião : Sc

Fernão perez se partio logo a ver se via os iniigcs , &
forão coele loanes impolim em sancto António, & Lopo
dazeuedo , lorge botelho, Jorge de brito, Marti guedez,
& Pêro de faria nos seus nauios, & forão todos ate Sa-
bão & não virão nenhfia cousa daqla armada

,
porq co-

mo sayo do estreyto de Sabão se meteo logo por outro

estreyto que chamão dos Sauês , & foy por ele ate se

poer defronte de Malaca pêra tomar ali lingoa & saber
o q fazião os nossos , & por isso não pode Fernão perez
auer vista dela. E crendo que era mentira a noua de
sua vinda, tornouse a Malaca : & fazendose prestes pê-
ra a viajem da índia , & estando perto sua partida

,
pa-

receo ao mar hum dia aa tarde a armada, que era ta-

manha como disse , & como vinha espalhada, quasi que
cobria quãto os nossos alcançauão cõ a vista: do q eles

ficarão espãlados
, ^ não crião q se podesse ajuntar ta^

manha armada, & logo Fernão perez se foy a terra pêra
mandar embarcar a artelharia das nãos de sua cõserua
que ja tinha descarregada pêra se melhor carregarê de
mercadoria. E andando nistOj falado ele cõ Ruy de bri-
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to sobre se pelejariáo cÕ os ímii;os, se leuantarâo de pa-

Jaura ê palaura, que Kuy de brito como superior de Per-

nào perez ho mãdou prêder por llie não querer obedecer
cuiiio lio gouernador mandaua c seu regiiiièto. JC preso

Feniào perez , determinou Ruy de brito de peleiar ao
outro dia com a armada dos imigos, & hila buscar ode
eslaua, porq lhes parecesse que a não tinha ê cola, &
por isso seuíbarcou aqia noyte na galé de Pêro de fa-

ria : & como lhe parecesse que tinha niuyta necessida-

de da aiuda de Ferná perez, màdou ho soltar, màdâdo-
Ihe dizer que se fosse pêra a sua nao : o que Fernão pe-

rez fez (posto q eslaua rauyto agrauado
)
porque vio que

em tal têpo como aquele, & em que ho seruiço dei rey

eslaua em tamanho perigo, que os homês da sua quali-

dade por lhe acodir nào se auião de lembrar dagrauos

dei rey quãto mais de seus capitães, & por isso se re-

collieo logo â nao. E ê amanhecêdo a nossa armada se

fez aa vela pêra ir buscar a armada dos imigos
, q no

dia passado nào pode aferrar porto , & cayo abaixo da
fortaleza obra de três legoas, & surgio ao longo de ter-

ra. E erào os nossos estes capitães, Pêro de faria, cõ

quê hia Kuy de brilo, & Ayres jjereyra de berredo, que
era alcayde mor da fortaleza & ficaua nela por capitão:

Fernão perez, íorge de brilo, Fràcisco de melo, Mar-
li guedez , loão loj)ez daluim , lorge botelho, Lopo da-

zeuedo, António dabreu , Vasco fernandez coutinho,

Christouão mazcarenhas, Chrislouã garces, Afonso pes-

soa, & Simão afõso bisigudo hia cò Fernão perez, por

ser ho seu nauio podre & não aproueitar de todo pêra

nada. E todas as nossas velas hiào embandeiradas & de

festa cõ trôbetas & atabales, fazedo grades alegrias por

qbrarè ho coraqào aos imigos, & ao longo da terra hia

Ninachatu & Tuào mafamede cò a genle dela pêra aju-

dara de terra se podessom , & quãdo não, pêra q sou-

bessem os imigos que tinhuo os da terra contra si, &
que ajudauão os nossos.
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C A P I T O L O CL

De como os nossos começarão de pelejar com os ímigos
,

^ da causa porque não acabarão.

JLndo os nossos cõ esta ordê forão ter cô os ímigos ve-

lado a viração cõ que se eles começarão de fazer â ve-

la , & eslauão todos embandeirados & cõ grade alegria

de gritas & festas & grade estrondo de seus sinos &
doutros instorniêlos que costumão na guerra, & era ho
arroido tamanho q parecia destruirse ho miido, & sô ele

abastaua pêra os nossos sedo tão poucos auerê medo

,

quâlo mais tanta gête & lào bê armada & atabiada dou-

tros muytos & muy ricos atabios
, q era fermosa cousa

& espantosa de ver. E ho mesmo espãto punha ver a
pouquidade dos nossos cometer tamanho numero de
gente & tão sê medo, q parecia q os não tinhão em
conta : em tanto que Jorge bolelho que leuaua ho nauio
mais ligeiro que os outros, se adiantou & sô chegou
primeyro aos imigos, de que se Jogo apartarão ate quin-

ze calaluzes, & a remo endereylaràoparele dando grande
grita como que ho tinhão nas vnhas, o q ele nà credo
pos a proa neles & passoulhes poio meyo sem lhe tirar

nê fazer nenhúa mostra de peleja: & como hia á vela,

& eles a remo nã lhe poderá chegar. E passando ele por
eles, "não parou ate ho jíigo de Pateonuz

, q conheceo
ser a capitayna, assi por trazer bandeira na gauea , co-,

ino por ser ho mayor de toda a frota: de maneyra que
indo íorge botelho pêra abairroar coele, vio que a gauta
do seu nauio não chegaua ao chapiíeo da popa do jíigo,

& por isso deixou de ho aferrar, & começou de lhe ti-

rar as bôbardadas q lhe ficauão ao lume dagna
,
porê ho

iungo era tão furte q os pelouros tornauào pêra fora, &
o mesmo fez aos da galé de Fero de faria q vinha a pos

lorge bolelho, & làbê se pos às bôbardadas ao iíigo. E
nisto chegou ho resto da nossa frota, &, a dos imigos
TOMO 111. vu
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nesle tepo se acabou de fazer aa vela, & se çarrou toda
como húa espesa mata: o ^ vendo lorge botelho & Pêro
de faria se (irarão a fora porque os nao colhesse nonieyo,

q os matarão todos ás frechadas & laçadas pola grade
altura dos iungos, & por esta rezào nenhu dos nossos
ousou daferrar com os ímigos

,
que cõ suas gritas & es-

trôdo q dii^o assi çarrados tirarão caminho do porto de
IVlaiaca, indo os nossos de pos eles ás bôbardadas coque
lhe tízerào assaz de dano ale ho sol posto que surgirão

os nossos pegados cõ lerra , se não lorge botelho, que
por ser ho seu nauio muyto veleyro & ligeiro ficou an-
tre os imigos esbôbardeàdo os & assi os outros ate noy-
te. E d«'spois danoylecer, aintaranse todos os nossos ca-

pitães & outras pessoas principais da armada na galé de
Pêro de faria, & Ruy de brito lhes disse q bê via quS
pcjderosa a frota dos imigos vinha, & a gête mais esfor-^

cada q auia naqlas partes, & eles quão poucos erão , &
mel idos ê nauios niuyto peqnos a respeito dos q trazia

os inr>igos : & q se fossem desbaratados q se perderia

aq!a fortaleza, & q tãbê pola muítidào dos imigos, q auia

medo que se repartissem , & q em quanto hus pelejasse

no mar cõ a frota, pelejarião outros cm lerra cõ a for-

taleza, em que não auia quê a defendesse por quã pou-

cos lá ficauão, & estes doêtcs & fracos, que sobristo lhe

dessem seus pareceres. E despois q sobristo ouue muy-
tos & muy diuersos, disse Fernão perez que por se ea-*

cusar ho perigo da fortaleza, Ruy de brito se deuia lo-

go de recolher a ela, & defendela cõ essa gele que te-

uesse , assi nossa como da terra, & q ele ficaria cõ a

que estaua na frota, cõ que pelejaria cõ a dos imigos,

q esperaua em nosso sefior de desbaratar, porq ainda ^
fossem muy los & os seus jíigos tão altos q se não podião

aferrar, ele os queymaria com panelas de poluora & me-
teria no fundo cõ artelharia, & que nisto nã tenha du-

uida porij c»s imigos a não trazião : & q quando lhe acõ-

tecesse alíru desastre, q a gête que estaua na fortaleza

abastaria pêra a defender ate ^ mandasse pedir socorro
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á índia, o que seria em breue por ser a moução pêra ir

lâ & tornar da hi a sete meses. E parecêdo isto bê a

iodos, & feyto disso aulo, & assinado por lodos, foy

Ruy de brito leuado â fortaleza na galé em q eslaua,

& despois que foy lâ mudouse do que deixaua assenta-

do cõ Fernáo perez & cõ os outros capitães. E fazendo

nouo cõselbo cò os q estauão na fortaleza, acordou coe-

les que a nossa arn)ada não era poderosa pêra resistir

ao peso de tãtos como trazia Pateonuz, e por isso os

nossos ^ estauão no mar se deuiã recolher â fortaleza, &
q a galé & nauios peqnos se gête do mar q abastasse

pêra os marear se fossem pêra a Índia a dizer ao gouer-

nador ho perigo em que ficaua a fortaleza pêra lhe man-
dar socorro. E este acordo assinado por todos , foy le-

uado a Fernão perez & aos outros capitães cô reqrimen-

to q se fossem pêra a fortaleza. O q visto por Fernão
perez, respondeo cõ conselho dos outros capitães, q pois

Ruy de brito dera a menajê ao gouernador por aqla for-

taleza que a defêdesse cõ a gente que tinha, & q ele cõ
aqles fidalgos & caualeyros q ali tinha, & a armada ^
lhe ho gouernador êlregara , esperaua ê nosso sefíor de
desbaratar os imigos , & q assi ho verião como amanhe-
cesse: & coisto se tornou o que leuou ho requerimêto
de Ruy de brito, & ele ido disse Fernão perez aos q fi-

cauão coele. Não tenha senores lato poder a descôHan-
ça q tê os da fortaleza q nos mude do propósito em que
estauamos de a manhaã cõ ajuda de N. senor pelejar-

mos cõ os imigos & desbaralarmolos cõ a ajuda
, q es-

pero ê sua misericórdia q nos dará pêra isso, do cj oje

\\ grandes sinais & muy verdadeiros, q bê viste» quão
pouco perfiarão ê nos cometer , sendo eles tãtos & nos
Ião poucos, & vindo cõ determinação de nos destruir

por saberê certo quão poucos éramos, pois se seu esfor-

ço & valêtia fora lato quàto promete ho numero deles,

& juntamête a võlade q trazião pêra nos sumir: naqle

prin)eyro Ímpeto de sua chegada ho ouuerão de execu-

tar cò nos aferrar logo, porq segíjdo a opinião cõ que
uu 2
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partirão de sua terra, q os muylos vecê os poucos ,'a+

uiâo de dar a vitoria pi)r niuy certa da sua parle, & pê-

ra ficarê coela nos auiáo loiço daferrar, & mais têdo muy-

ta confiança de si & nenhíia de nos. E pois ho na fize-

rão quando não sabião como nos defendenios, não ho fa-

rão sabêílo como ofiendemos , antes nos hão de ter me-

do, porq muylo mayor ho hão dauer agora cuydando

nas muyias bôbardadas , & espingardadas de q escapa-

rão, do que ho terião quando andassem em voltas na
peleja: & isto está clara, porq niniçuê não ha medo ao

perigo se não quem se vio nele. E eu tenho peramí ^
ho comeqo da nossa peleja doje foy obra de nosso sefior

q quer ^ a Christindade permaneça nestas partes, & a

njanhaã ho aueis de ver craramete na vitoria q nos ha

de dar cõlra estes cães, q |)or^ sam do diabo, teue ho

Diesmo diabo poder pêra meter em cabeça aRuy de bri-

to & aos do seu conselho q era imj)ossiuel resistirmos a

latos ímigos, não alêiâdo quão fracamête se ouuerào oje

no primeyro cometiniclo. Por tanto sefiores vos peço q
isto vos lebre cõ ho mais q vos tenho dito, & q não vos

esqueça , q pois pelejamos por seruir a deos & a el rey,

^ nosso senor he seruido de sostermos esla fortaleza
j

como quis q Duarte pacheco de q ja ouuineis dizer sos-

teuesse a de Cochim cõ menos gente do q nos somos

cõtra ho poder dei rey de Calicut q era três vezes mais

q ho de Pateonuz, & mais q ao prin)eyro jiigo q lhe me-

terdes no fundo ha de fugir: & como somos poucos, ho

menos fíidamêlo q aueis de fazer, ha de ser dabairroar

coeles , se não queyraalos , & trabalhar poios meter no

fundo.
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C A P I T o L o ClI.

De como Pateonuz sem ousar de pelejar cô Fernão pe*
rez , lhe fuyio com toda sua frota

,
^^ da yiãde des'

truyyâo que os nossos Jizerâo nela,

JlU acabadas coisto suas rezões , c5 que todos ficarão

persuadidos pêra a balajha. F^ assentado q desse cô aqla
ordê , cada hú se tornou a seu nauio, & se aperceberão
tddos, assi das ahuas como dos corpos pêra enlrarê na-
qla peleja, que certo era muy temerosa porq os nossos

ao mais q podião ser, seriào trezentos homês, & os íidí-

gos de vinte cico mii pêra cima, & os mais esfort^ados

& melhor armados, & mais determinados q auia do ca-r

bo de boa Esperãça pêra dentro pêra qualijuer das qua-
tro partes do mijdo. E cõ quanto os nossos sabião isto

não os temião, antes a gête comu parecêdolhe q os as-

sombraua , toda a noyte cantarão & foliarão, & dauâo
Diuylas grilas, & eles lambe lhe respÔdião cô outras, &
cõ muylo tanger dos seus sinos. E na cidade se fazia o
mesmo , em q auia grade duuida de poderê os nossos
escapar daqle laço: & aquela noyte todos esses laos

principais da cidade, & lambe algus IVlalaios forão vi-

sitar Paleonuz
, q acharão em côselho cô todos os seus

capitães sobre o que farião contra os nossos, porq re-

ceaua de pelejar coeles no mar pelo grade dano q rece-

bera dos nossos tiros, & pareciaihe melhor desenjbarcar

& cercar a fortaleza. E estes q digo q forão da cidade
visilalo, ouuidos os pareceres de seu conselho, lhe cõ-

selharão q não pelejassem cõ os nossos no mar, porq ti-

nhão muyta poluora & artelharia , & que os auiào de
ineter no fundo: & lambe se desembarcassem ficando os

nossos no mar q lhe auiào de queymar a sua frota & fi-

carião perdidos, porque tendo os nossos ho mar, eles

não podião fazer aa fortaleza nenhum nojo, antes ho re-

ceberião muy grande, porque os nossos erão muylo es-
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forçados, & sabiào muytos ardis: & ()ue o que deuia de
lazer era int lersc no rio de Muar, òs. dali mandar reca-

do a el rey de liirilào que lhe mandasse sua armada que
Irazia artelharia, & ajuntada a sua coela desbaratariào

B nossa , & despoys tomariâo a forlaleza. E parecendo
isto bè a Paleonuz, mandou q se leuasse a sua fruta to-

da ante manhaà. E assi se comec^ou de fazer a voga sur-

da , mas não foy tào calada q os nossos ho nao sihtis-

seu) : &. sabêdoho Fernão perez , se meleo logo no seu
esquife, & correo os nossos nauios, dizõdo do mar aos

capitães q dessem muytas graças a Deos, purq sem pe-

leja lhe fugião os imigos, q se leuassem porq se lhe não
fosse, & q lhes encomendaua muylo íj trabalhassem po-

ios queymar & meter no fundo, & q nenhij desse á ve-

la ate lhe não ver desferir ho traqte: & assi ho fizerão.

E saido ho sol ambas as armadas tinhão as velas dishri-

dns cõ ho terrenho q vêtaua : &Pateonuz q vio a deter-

minação dos nossos, quiserasse acolher, &, começou de
fugir cõ todos os seus, & os nossos derão após eles, &
ém os alcançado começão de lhe deitar panelas de pol-

uora & outros aríificios de fogo com q os iungos come-
çarão de arder. E como isto foy tão de supito & (àto cõ-

Ira a esperança q os imigos traziào de ser a vitoria sua,

por serè tãtos como erào, foy tamanho ho desmayo des-

tes , em cuios iugus se ateaua ho fogo, q não teuerão

acordo pêra mais q pêra se deiíarê ao mar, & recolher-

se aos nauios de remo, & os outros tirauào muylas fre-

chadas, [)orfím não faziâo mais que gaslalas deualde,

& os nossos empregauão bê seus tiros, que assi como
inetião a hQs nauios no fundo, assi desaparelhauào ou-

tros & lhes feriào & uialauão muylagente. E vendo Fer-

não j>erez a cousa como hia , ten)endose ^ falta de pol-

uora lhe não fizesse alcançar a mercê q lhe nosso seflor

fazia, mãdoua buscar A forlaleza Si outras munições pê-

ra fauorecer mais sua vitoria, & mãdou chaiuar toda a

gí^le da terra q fosse roubar ho despojo que ficasse dos

riHigos
,
por^ os nossos nao auião de poder roubar talo.
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E sabêdo Ruy de brilo a viloria q os nossos hião alcan-

çando, mãdíu desparar a artelharia da fortaleza & fazer

grandes alegrias. E sabendo a gente da terra a causa
disso, ficarão todos pasmados, porq por a grande valê-

tia dos iffin)igos, não se lhe podia meter em cabeça que
auião de ser vencidos, mas por mais valentes que erão

de cada vez se achauão peor & perdião mais gête. O
q conhecêdo Pateonuz, aniarrouse cõ cinco jungos de
seus parentes porque nestes confiaua mais, & ho seu so*^

ta capitão se amarrou cô outro iungo têdo q os nossos

os aferrarião, & mandarão aa ontra frota q ainda não
era queymada, que os rodeasse & lhes ficasse como bas-

tida : & isto porque virào q não tinhão remédio pêra fu-

gir porq os nossos os alcàçauão, & assi era q chegarão
a eles anlre as onze & as doze do dia. E parece q quis

posso senor que se aiuntassem assi os ímigos, pêra q os

nossos sem andarê a caça coeles fizessem a espantosa
desíruyção q fizerào. & ê chegando IMartí guedez q foy

ho primeyro os do seu nauio lhe deitarão panelas de
poluora em hua pangueiaoa com q lhe fizerâo saltar

ao mar a gente q trazia, &: após isso aferrarão cõ hú
iungo & começarão de peleiar cõ os ímigos, peleiando

muy esfiTçadamete : & loão lopez daluim aferrou cõ ou-
tro q trazia obra de duzêtos laos, & ele não trazia mais

q trinta & dous homês. E cõ tudo abalrroou ho iungo
por mais cõtrariado q foy dos q estauão nele & entrou
dentro, & dos outros capitães, hus aferrauão , outros

queymauão, & não auia nenhii que não fizesse brauezas
nuca cuydadas, & assi durou a cousa bê quatro horas
ou cico, q de toda a frota dos íniig(^s não ficou niais por
queymar q a capitayna, & sota capita}'na cõ os iungos
cõ que estauão aniarradas, q as outras assi velas dega-
uea, como de remo todas forão gastadas do fogo, & mor-
ta muyfa gente, & outra se saluou nos iungos que di-

go. E por isso & por eles serê alterosos ê demasia, es-

tauão muy afoutos: o q conhecêdo Fernão perez , mâ-
dou passar â sua nao os capitães de três ou quatro na-»
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uios lia sua armada , & coeles sua gele com clefermina-

çào (Jabairroar com Pateonuz, ou cõ l)o seu sola capiíàt),

porq pêra quanla j^enle eles linlião a q ele (razia era
niuy pouca, &, ainda assi nào era muyla. E islo íeylo
seguio Pateonuz

,
que enlre lanto que se deteue nisto

se hia acolhendo, & os outros nauios hiao apus ele: &
como lhe o veto seruia a p(>j>a , alcaní^ou a sola capi-

layna que hia mais traseira, & determinando de a aíer-

rar, mandou a Fracisco de melo capitão da naosà Chris-
louao q achou iunto consigo q aferrasse p()la proa, &
ele aferraria por popa, & assi foy feylo, & cÕ muyto
grande perigo dos nossos, que como os ímigos fossem
nuiytos & muy valêles

,
peleiauâ como hoinõs q nisso

tinháo sua saluac^ao: & assi ferirão muytos dos nossos &
matarão algíjs, anire os quaes foy Simão afonso besi-

g-udo, & Fernão perez foy ferido táo morlalmète q cayo.

K cõ tudo os nossos ho fazião tàbê que dauão que fazer

aos immigos & linhão muytos murlos. E estando a cou-
sa em peso sem se declarar a vitoria por nenhíla das
partes, chegou lorge bolelho, & quando ouuio a reuol-

la que andaua no jíjgo, quisera abalrroar coele, mas não
pode & por isso aferrou com ho outro que andaua alra-

quado coele, & entra por ele com sua gente. Os ími-

gos q ho sinlirão entrar, repartense logo e duas partes,

& hus fic.irão pelejando cõ os de Fernão perez, & ou-

tros acodirào de roldão a lorge botelho, & como ele tra-

zia poucos foy tamanho o peso dos immigos que não ho
podendo sofrer lhes foy forçado recolherse ao seu galeão,

& os immigos forão de volta coele, & apert.iuàno rijo:

n)as nisto Fernão perez que se tornou alenàtar, pelejou

tão brauamente com ajuda dos seus (| venceo os ímigos

com que pelejaua : &, ficando muytos mortos no jugo, se

lançarão outr(jS ao mar, & estes muyto feridos. E assi

como estes forão desbaratados , acodio logo a lorge bo-

telho, & ambos de dous com sua gente tratarão os ími-

gos de maneyra que não escaparão se nào algils muylo
íeridos q se deitarão ao mar, que com seu sangue se
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tornou logo vermelho: & assi como os dous jugos forão

despejados, assi lhes foy posto ho fogo: & íicàdo bem
ateado, deu Fernào perez caça a Pateonuz que se hia

acolhendo com os cinco jungos, q lhe nào íicauão mais
de toda a armada que leuara. E dandolhe os nossos ca-

ça , desfizeranihe lodos os altos as bòbardadas : & indo

Fernão perez pêra ho abalrroar ja quasi noyte, deixasse

vir hua toruoada tão forte que os espalhou a todos, &
a nossa frota correo muyto risco de se perder

,
princi-

palmête as nãos grandes que era perto de terra, & sur-

girão em duas braças, & todas muyto espalhadas & as-

si os outros nauios : & os jungos dos immigos também
surgirão , & assi lorge botelho que lhes hia mais perto

que todos. E ao outro dia se achou sô coeles
,
porque

Fernào perez & os outros esgarrarão mu3'^to , Sc como
foy manhaã lorge botelho se pos a pelejar com os jijgos

que tinhâo cercado ho de Pateonuz, & queymou os, &
meteos no fiido sem lhes valer frechadas sem conto que
lhe tirarão, & quisera fazer outro tanto ao de Pateonuz,

& na pode por lhe falecer a poluora , do que ele tirou

hii estormento pelo escriuão do galeão, pêra que se sou-

besse que ho jungo não se deixaua de queymar por sua

culpa, & não aferrou coele por ser tão alto como disse

que era : & ainda q ho não fora , fora doudice aferrar

com vinte homês que ele teria ou pouco mais, com pas-

sante de mil homês que andanão no jungo. E fe\la a

diligencia q digo pêra sua honrra, lornouse a Malaca,
onde Fernão perez chegara aquela manhaã cÕ a frota,

& ainda estaua na ilha das nãos, & dizendolhe lorge bo-

telho como deixaua ho iijgo de Pateonuz, &, que hia por

poluora pêra ho acabar de queyínar, mandoulha dar &
logo se lorge botelho partio em busca do iungo, que nào
achou, porque tanto que ele foy ido logo veyo gente da
terra & tirouho á toa pêra ho alto. E dali se foy Pateo-

nuz não leuando mais jíigos que aquele de sesenla que
leuara de sua terra , a fora os nauios de remo

,
que tu-

do foy queimado & morta a mais de sua gente, que fo-
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rào l>em oyto mil homês , & ele foy ferido: & ainda a-

quele juiigo hia tào arrombado de bombardadas que es-

cassíunente se podia ter sobre a agoa , & leiíaranno com
grandíssimo Irabaliio a sua terra: & Pateonuz ho mâ-
dou varar, & ho leue sempre bê goardado, & quãdo ou-

tros seniores ho vinhào ver & consolar de seu desbarato

lííe dezia (]ue eile eslaiia consolado, porq naquella via-

gê ganhara muyta honrra, pois pelejara cõ a mais esfor-

çada gente que auia no mundo, & que se saluara na-

quele jugo, que ele teria sempre goardado pêra teste-

munho de sua honrra, que os laos ouuerao por tama-
nha ^ ainda agora falào neste leyto, & por ele ho fize-

rào despois rey de hiia cidade chamada Adema. Assi

que por se Pateonuz ir ho niío achou lorge botelho, &
nào ho achando se tornou pêra a ilha das nãos, & se foy

dali cõ Fernão perez aa fortaleza, com os outros capi-

tães & gente q<ie fora na peleja, de que foráo mortos

muy poucos, E chegados aa fortaleza, foy Fernão perez

recebido, assi dos nossos como dos da terra, com tanta

honrra & alegria que mais não podia ser, porq coesta

vitoria ficarão todos liures de guerra & de fome, & com
muyla abastanc^a. E porq a fortaleza ficaua segura, &
se acabaua ho anno que Fernão perez prometera ao go-

uernador de ficar em Malaca, & por estar descõtente

de liuy de brito, partiose pêra a índia no mes de Ja-

neiro de mil & quinhentos & treze, & forâo coele Lopo
dazeuedo no seu nauio & António dabreu em santo An-
tónio, & na sua nao foy coele Vasco fernandez coutinho

por ser desfej^to ho seu nauio, & a capitania mor do mar
ificou a íoào lopez daluim.
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c A p I T O L O cm.

De como ho gouernador disse a seus capitães qneouiadir
a Adê: óf de como se parUo,

Xlo gouernador que estaua em Goa fazêdo a fortaleza

no passo de Benastarí, lhe acabou a cerca em lodo la-

neyro de mil & quinhentos & treze: & assi acabou híia

lorre de quatro sobrados toda de cataria com suas goa-

ritas em cada quadra, & outra torre pegada nesta, que
jBcaua dallura com ho ãdar do seu primeyro sobrado, &
estaua sobre ho rio, &. era enmadeyrada sobre grossos

piares , & cuberta a modo deirado que fazia rosto aa
terra firme pêra ode jugaua a artelharia grossa, & ao pê
da torre grande estaua híi poço dagoa. E assi màdou e-

dificar outra torre em Pangim, de q as paredes parecião

sobre a terra , & outras no passo de Noroâ & no passo

seco. E têdo ho gouernador isto neste põto, sabendo
que vinha dõ Garcia, embarcoiise pêra hirê ao mar ro-

xo, & despois de ele vido fez ainda deteça obra de cin-

co dias, em que despachou a híj Francisco nogueyra,

& a Gonçalo mêdez que fora feytor de Cananor pêra q
fossem ãbos de dous assentar a paz cõ el rey de Cali-

cut & lhes dar fortaleza como ho principe tinha dito a

dom Garcia. E partidos estes tendo ho gouernador jun-

tos os seus capitães na sua nao, lhes disse que as cou-

sas que ele tinha por regimento dei rey, não as auia de

j)oer era côselho se as faria ou não, & por isso lhes no-

teíicaua que a determinação dei rey seu senhor era q
fosse a Adem pêra a tomar se podesse , & despois en-

trar ho estreyto de Meca. E cõ tudo se ouuesse algiis

incõueniêtes pêra aquela ida que lhos dissessem : todos

disserão que não sentiào nenhft , mas que era necessá-

rio fazer aquela viajem que el rey niãdaua que se fizes-

se , & assi ho assinarão em hfi auto que se disso fez, &
despois se tornarão os capitães aas nãos Sc nauios da fro-

XX 2
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ta
, q erão dezoyto com hua carauela. E os capitães a

fora o gouernador , erào estes, dÕ Garcia de noronha,
Blanuel de lacerda , Lopo vaz de sam Payo , dom loâo

de lima, dõ loao deqa, Pero dafonseca de crasto, Simão
velho, Fernão gomez de lemos, Ayres da silua, Simão
dandrade, António raposo, Duarte de melo, Ruy gal-

uào, lorge da silueira , Garcia de sousa , Diogo fernan-

dez de beja, & loào goniez cheira dinheiro. E hiào nes-

ta frota mil & sete cêlos homês Portugueses, & milCa-
narins & Malabares : & deixaua ho gouernador quatro
centos dos nossos ê Goa a fora os da terra, & seys fus-

tas no mar, & por capitão raôr delas loào machado, &
na fortaleza de Benastarim por alcayde luôr Ruy perey-

ra , & assi eia como a de Goa muy bem basticidas dar-

telharia. E ao outro dia despois deste conselho que di-

go, q era em Março de mil & quinhentos & treze, se

parlio da barra de Goa leuãdo a rola do cabo de Goar-
dafu , & por achar bonanças no Golfam, se deteue mais
dias do que leuaua gizado, pelo q lhe faleceo a agoa,
& por isso a íoy tomar a çacotorâ, dõde algíís mouros
f.irtaquis que hi estauão fugirão cõ medo da nossa fro-

ta. E antes que ho gouernador surgisse, mandou a loão
gomez q fosse espiar a ponta de Calancea se auia nela
algu barco de Farlaque, pêra que ho tomasse por não
ir dar noua de sua ida ou algíia nao do estreyto, q fi-

2esse hi agoada. E lornandose loâo gomez sê achar na-

da , topou hua nao de (3haul que hia pêra ho estreyto,

^ ho gouernador releue pêra se ajudar do seu piloto na
carreyra Dadem porque ho não leuaua. E porque ele sa-

bia camanha cousa era Adem , & quão prestes tinha ho
socorro, quis ir dali determinado no modo que auia de
ter no combate, porque píjuco mais ou menos tinha en-

formarão do sitio DadS : & ajCitando seus capitães, lhes

disse. Todos seiiores sabeis que em muyto mór medo
põe ho perigo que se não espera, que aquele pêra que
homem vay apercebido. Isto digo a propósito da cidade
Dadem q himos cometer, do que seus moradores esta-
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rsío bem descuydados, porque de lhes parecer que na
índia teremos mu}ta ocupação, estarão descuydados da
nossa ida : & quàto menos apercebidos esteuerem parela,

tanto mayor espanto terão de nossa chegada, q como
louuado seja nosso senor tem noua de quanto nos ajuda

na índia, hão de crer que pois os himos buscar, que
auemcs de fazer a eles o que fizemos a outros. E coes-

te credito muyto mor medo nos hão dauer se os come-
temos em chegado do que auerão se ho diJatarm.os, por-

que auêdo diJação pode ser q entrarão em si, & conhe-

cerão q sam homês , & que tê armas oífensiuas & de-

fensiuas, & quererão prouar dita, & mais tendo ho so-

corro tão perlo que lhe não tardara nada. E por isso não

auendo algu impidimento que nolo impida, logo em che-

gando lhe ponhamos as mãos, ou polas portas com vay

& vês se as fecharem , ou poios muros a escala vista. E
assentado isto se partio , & em saindo de ^acotorâ , lhe

deu hii temporal de veto sul & susueste muy grande,
em talo q as nossas nãos cô a força dele perderão os ca-

tures que leuauão por popa, & forão assi ate aferrar a

terra da costa do cabo de Goardafum pêra dentro. E
costeando dali foy a frota auer vista Dadem.

CAPITOLO CIIII.

Do sitio da cidade Dadé ^ de sua nobreza
, ^ de que

senhorio he.

Q ue he hua cidade porto de mar na costa Darabia trin-

ta legoas das portas do estreyto de Meca, & está ê do-

ze grãos da bâda do norte, a sua cerca era então mayor
que a Deuora , & a pouoaçâo dedêtro do tamanho de

beja. Era muyto fermosa de casas altas de sobrados &
terradas por cima, de muylas genelas & chaminés a nos-

sa mnncyra, & tudo acafelado de gesso. E assi os mu-
ros, torres, cobelos & bciluartes

,
pelo q se parece de

longe. Esta quasi como em ilha situada ao pé de liiia
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Berra (\ vê do serláo acabar no mar, & he talhada a picj

& nela (^arrào os muros da cidade, & a stírra [)or sua

forlaleza, escusa ali lanto lancho de muro quanlo ela o-

cupa, & por isso ho nào ha ali: & desta banda eslauão

duas torres & hu baluaríe bê artilhados. f£sla serra que
digo se chama aizina & he toda de pedra sem nenhúa
aruore nê herua , ao pé dela se faz ho porto da cidade,

em que geralmente ancorão as nãos eslrãjeiras & cha-

masse focate. Tê mais neste porto ao pê da tnesma ser-

ra liua ilheta q se chama Cira, & atrauessa dela hu
molde ao porto ^ lho abriga dos leuantes , & no cabo
deste molde tê na terra firme hu baluarte muy forte:

& esta ilha náo tem agoa. Tem esta cidade duas por-

tas , húa da baJa do sertão outra da bãda do mar, tem
outro porto q se chauja Hugufu detrás desta serra da
banda do leuante abrigado de todos os ventos & de boo
fundo, mas nào he de tanta seruentia como ho de foca-

te : Sí desta banda sae do mar hú esteyro cÒ que a ci-

dade fica quasi em ilha, porq ho esteyro não se torna

ao mar, mas fazse em alagoas per hu campo, per que
alrauessa hiia grande estrada a cidade, & ho esteyro

tem hiia ponte grande & fermosa por onde se serue a
cidade da terra firtne, q se chama Zebid , onde ho xe-

que Dadè esiâ ho mais do lêpo. Deste porto de Hugu-
fu a duas legoas defronte da serra Dadê está híia aldeã

chamada Rubaca, em que auera dezaseys poços dag(ja,

donde vay por canos cayr em hu grande tanque hua le-

goa da cidade, & nào ha nela outra pêra beber se não
esta porque he a terra tão quête & seca que logo se faz

dous três anos que nào choue , se nào se ha algíia tor-

uoada. Pela cumiada desta serra daizina estào muytos
castelinhos q parecem do mar, & sam tantos que pare-

ce que forào mais pêra fermosura da cidade que pêra

fortaleza, & fazense neles fogos de noyte quãdo ha im-

niigos, pêra que sucorrào da lerra. K com quanto esta

terra he seca, a cidade he muy abastada de mantimen-
tos, s. carnes, trigo, fruytas como as nossas, arroz que
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lhe vay da índia, & he ho seu porto de grade escala,

pricipaimente despois que os nossos ganharão a índia,

porq as nãos do estreito de Meca cõ medo das nossas

armadas não podião nauegar em seu têpo verdadeiro,

& por ser tarde quãdo tornauâo da índia não podião en-

trar ho estreyto & ficauão em Adem , & [)or isso se fo-

râo hi morar mnytos mercadores de luda , & coestes &
com os que dantes morauão se fez de grande trato & ha
sempre no seu porto muytas nãos de ludâ que lhe leuão

cobre, azougue, vermelhão, coral, panos de seda & de
Jaã, & assi de Barbora & Zejia com ouro & marfim, &
do Malabar com especiaria & droga, de Cambaya cõ

roupa dalgodâo & inuytas cousas ricas. He pouoada de
mouros & dalgus judeus, sam todos brancos, assi ho-

mens como molheres , & comunmente bem despostos,

falão lingoíijê Arábica: he gête muylo viciosa & mimo-
sa, & tratasse rnuyto bem no comer & no vestir, vestê-

se de panos dalgodâo rnuyto finos, & de seda & de laã,

não sam pêra fazer guerra fora de suas casas , mas se

os cometem defendêse bem : os fidalgos andâo a caualo,

porque ha antreles muytos & muyto bôs, & assi camelos

de q se seruem nos seriiií^os de casa. Tem senhor sobre

si, que se chama Xeq, grão senhor de terras & de tesou-

ros, estaua sempre no sertão, como disse em boas cidades.

E em Adê tinha hu gouernador de nação Abexim chama-
do Mira raergena valente caualeyro com muyla gente de
guerra.

C A P I T O L O CV.

De como ho gouernador surgio no porto Dadéy ^ se a-

percebeo pêra a combater,

JL/espois do gouernador auer vista Dadem ,
que foy á

quinta feyra da cea á noyte. Ao outro dia que foy ses-

ta feyra dêdoenças ao mcyo dia, chegou ao porto, &
com quanto hia determinado

,
que em chegado se lhe

desse combate, não pode ser por vetar logo tanto leuaa-
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te, &: tão rijo (jue as nossas n;ios corriao risco, & mais
porque nao poderão entrar no mais abrigado do porto,

por amor das nãos q ho tinhào ocupado, assi estranjei-

ras como naturais, que seriáo bê sessenta. E por isso

aos nossos lhes conueo surgir quasi fora do porto, &
com a tormenta que fazia se deteuerao iiu pedaço em
segurar a frota das amarras, que nãos ouue hi que se

não segurarão cõ menos de quatro ancoras. E esta tor-

menta iSi detença, começou de ser causa de se não to-

mar a cidade, j)orque se a cometerão em chegado, es-

tauào os mouros tão medrosos da supita vinda dos nos-

sos que se não ouuerào de defender, nem somente ti-

nhão portas à porta q estaua da bãda do mar. E como
Mira raergena vio q lio não cometião, mandou logo pe-

dir socorro aa terra firme, & fortaleceose ho melhor ^
pode. E pêra antreter lio gouernador com enganos de
paz, despois dacaimar ho vento, mandoulhe preguntar

per híi mouro de Cananor quem era, & que queria. E
ho gouernador lhe respondeo que era capitão geral , &
gouernador da InJia por el rey de Portugal, & q vinha

ali pêra poer aquela cidade a sua obediêcia , & despois

jr buscar os rumes a ludá & a çuez pêra pelejar coeles,

porq lhe dizião os mouros da índia q fazia là ho Soldão

hQn armada pêra a màdar â índia cõtra os Portugueses.

& por lhes escusar trabalho & saberem quão pouco os

temia os hia buscar. E ho gouernador deu assi esta re-

posta, porque sabia que os cnouros sam muyto rebolões,

& hãj grade medo de feros. E Mira mergena algíi tan-

to ouue medo destes , & mâJou híi presente ao gouer-

nador de Cíirrieyros
,
galinhas & muytas fruytas , dizen-

do q a cidade era dei rey de Portugal , & que se auia

de fazer nela tudo quãto ele quisesse. Ho gouernador

pêra mais assombrar os mouros, & os [irouocar a se lhe

entregarem, fez que não queria tomar ho presente, di-

zendo (\ 03 nio auia de touiar ate não assentar amiza-

de. E por ho messejeiro de Mira mergena aprefiar que
lio tomasse, & que desáe a amizade por assentada: o
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gouernaclor lhe disse que oulhasse bem o q dizia , porq
cô aquela côdiçào tomaua ho presenle & q assi ho dis-

sesse a Mira mergena & que se ele estaua a obediêcia
dei rey de Portugal que abrisse as porias da cidade, &
recebesse sua bãdeira & gête, porque assi ho fazião os

reys & senhores da índia. E mandou dizer aos merca-
dores estranjeiros & naturais, senhores das nãos que es-

tauão no porto que se viessem pêra suas nãos , &, que
lhes daua seguro, & lhes faria tornar o que lhe os nos-

sos tinhào ja tomado. E isto lhes mandaua dizer pêra os

tirar fora da cidade & ficar menos gente a Mira mer-
gena, porque vendose com pouca se êtregasse mais asi-

nha. E porê como ele andaua com enganos , resjiõdeo

ao gouernador, q como ele estaua naqla cidade por mão
do Xeque, cujo gouernador era, não a podia entregar

sem fazer coele algu comprimento
, q ja lho tinha ma-

dado dizer, & que entre talo lhe pedia q se vissem am-
bos na ribeira da cidade cada híj com vinte homens. E
os mercadores respõderão que se as suas nãos não fo-

rão ja entradas dos nossos que eles se forào parelas, mas
pois ho erào q melhor estauào na cidade. E logo pare-

ceo ao gouernador nestas repostas, que os recados pas-

sados de Mira mergena erào dissimulações. E pesque

era tarde & não auia tempo pêra nada
, quis também

dissimular coele : & respondelhe que era escusado ve-

rense ambos, se não dentro na cidade, & aos mercado-
res que lhes prometia de lhes mandar tornar tudo quan-

to dissessem q lhes faltaua
,
por isso que não deixassem

de ir pêra suas nãos. E como Mira mergena vio que
por aquele dia ho gouernador não podia cometer a ci-

dade , & que tinha tempo pêra se fortalecer, escreueo

logo híia carta pêra ho desenganar, em q dizia que os

mercadores naquela terra faziâo o que ho senhor dela

ou seu gouernador lhes mãdaua , & por isso a cada hii

deles & não aos mercadores auia descreuer
, q eles lhe

responderião , & que mal poderá ele cuydar q indo os

frangues pêra tomar Adem, se auião de contentar dhíis

TOMO III. YY
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poucos de paos. E entendendo ho gouernador por esta

carta que auia de tonjar a cidade por força, chamou a
côselho os capitães da frota somêLe, & disselhes. Pois

nosso senhor por sua piedade nos quis fazer tamanha
nierce, q fusseniús os prime}'ros Portugueses que come-
tamos esta cidade, rezíío he q confiados em sua miseri-

córdia nos esforcemos , & façamos de maneyra que se

niio possa dizer por nos, que se outros vierão ho fizeràj

melhor, & se assi ho lízeremos vingaremos as brasfen»ias

com q estes perros oífendem a magestade diuina, & ga-

nharemos fama, & aquiriremos proueilo com tão boõ
seruiço, como será ganhar hua cidade táo populosa, es-

cala de toda a nauegaçâo dos mouros do mar roxo, &
chaue de toda a fortaleza do eslreylo

,
que tomada lira

toda a esperança ao Soldào de mandar armadas aa ín-

dia , & a nos de todos os sobre saltos em q nos põe ca-

da dia a vinda dos rumes, & tirara a esperança dela aos

mouros da índia, & acabarão de se entregar por vassa-

los dei rey meu senhor, no que receberemos grande des-

canso com fjcar liures do trabalho da guerra: Sc pois a-

cabada esta que teujos antre as mãos se acaba pêra nos

tanta fadiga, posto que agora a louemos cõ pelejar não
nos pareça se não descanso puis coela ho alcançamos:

& toda nossa vitoria consiste ê pelejarmos tambê q ga-

nhemos a porta da serra, & se a na ganhamos não faze-

mos nada, porque como somos poucos, & ho socorro doa

immigos esta certo ser niuylo endemasia, tendo esla

porta por sua tornarão a entrar facilmente, & por força

nrs hão de fazer recolher aas nãos, & se lhe tomamos
esla poria por mais q venhão leuemente lhe defendere-

mos a entrada pola fortaleza do lugar por onde ha de
ser. Por isso senhores vos peço muyto que isto leueia

na memoria , despois de vos lembrar que pelejais por

amor de nosso senhor. Todos responderão que assi ho

fariào, &, que cora sua ajuda espcrauão de poder acabar

aquele feylo, & que do mais linhào confiança em sua

piedade que proueria tudo como era necessário. E ali
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se assentou que a cidade fosse cometida pela banda do

mar, que era híi ianço de muro tamanho como da por-

ta doura de Lisboa ate a da ribeyra. & que os capitães

fossem repartidos em duas partes, & Ima em que en-

trarião Manuel de lacerda, Ayres da silua, dom íoão de

lima , dom loão deqa , Garcia de sousa , lorge da siluei-

ra , Duarte de melo, António raposo, íoão gomez chei-

ra dinheiro, & lohão fidalgo capitão da ordenani^a , hi-

riào com ho gouernador & escalarião a cidade pela par-

le que digo. E os capitães que ficauão, que erão Simão
dandrade, Diogo fernandez de beja , Lopo vaz de sam
Payo , Ruy galuão, Pêro daíbnseca de crasto, Simão
velho & Fernão gomez de lemos irião com dom Garcia,

& em os que fossem com ho gouernador começando des-

caiar, cometeriào a porta da cidade, que estaua pêra

ho mar, neste lanço por onde auia de ser ho combate,
& alem desta porta escalaria íoão fidalgo com a sua gen-

te da ordenança : & tanto que sobissem ao muro, traba-

lhasse logo por ganhar a serra. E não pareceo bê que a

cidade se escalasse por mais partes q j)or esta
,
porque

os nossos erão poucos como disse & tinhão poucas esca-

das, & por muyf.as partes não poderião dhu golpe poer

gente no muro que corresse por ele sem medo &, deces-

se â cidade, o que seria ao contrayro escalando por a-

quela sô parte. E isto assentado , entêderão lodos em
se confessar : & nesta noyte ou na passada fugio da ci-

dade hia Abexim Christào, que fora catiuo dos mouros
indo em romaria pêra lerusalê , & estaua em Adem. E
deste soube ho gouernador que Mateus ho embaixador
do preste que na índia dizião, que ho nã era, se não es-

pia do Soldão, q era home era que a mãy do preste ti-

nha muyta confiança, & ^ ho mãdaua cõ recados a mny-
tas partes. E assi lhe deu muyta enformação do preste

& de seu senhorio. E como estaua catiuo nã lhe soube
dizer nada do que os ímigos determinauâo, se não aíBr-

marlhe que se os nossos pelejassem bê que a tomarião:

& assi era, porq Mira mergena se soube despois que
YY 2
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eslaua descÕfiado tios seus ho aiudcirem, &, toda sua con-

lian^a tinha nos estranjeiros, &: assi lho disse, & os ani-

mou pêra a peleja, leinbràdolhe quão pouco duraria sua

ley na(]uelas parles se os nossos tomassem a cidade , &
que muy cedo tom:irião a casa de Meca & a destruy-

rião , o que seria muy grande desonrra de sua ley. E
assentou coeles que toda sua fort^a fizessem em defen-

der a serra, onde se recolheriáo se os nossos entrassem
a cidade, &, que dali se restaurariáo com ho socorro que
esperauào, & Hzeráo tranqueyras nas bocas das ruas q
sayão pêra a serra , em que assêtarào ar telharia , &
assi taparão a porta do mar com lemes de nãos, ta-

manha era a pressa q não poderão com mais, & es-

perarão o que os nossos farião.

C A P I T O L O CVÍ.

De como a cidade Dadéfoy escalada pelos nossos , <jr do
que lhes aconleceo,

J\o oufro dia ante manhaã, que foy vespora de Pás-
coa , se êbarcou ho gouernador co todos os capitães &
gete da frota, & enj rompedo ho dia abalarão pêra a ci-

dade, & hu capelão do gouernador que hia coele no seu
batel leuaua vestida hvia sobrepeliz, & nas mãos aruo-

rada hua cruz de prata com hii crucifixo, & dezia alto

como aquela image que vião representaua a de Deos
"verdadeyro crucificado j)or lhes dar a gloria do paraiso

,

por isso se deuião desforçar pêra exalçar sua sela fe , &
assi outras cousas cò que mouia todos adeuação, & cois-

lo chegarão a terra, em que poiarão sem nenhú traba-

lho, porque os inimigos estauào todos recolhidos na ci-

dade, & algus aparecião sobre ho muro, mas tão pou-
cos que não abastauão pêra resistir aos nossos, que cois-

lo receberão muyto grande danno, porque os capitães

que hião ordenados pêra escalar, ou por cobiça da glo-

ria da priraeyra entrada na cidade, ou por se prezaieiu
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íDais de bÕs caualeyros que de bõs capitães quiserão so-

bir primeyro que a sua gente. E ho primeyro que pos

a sua escada no muro foy dom loào de lima, Sc logo so-

bio por ela com hu pajé seu chamado Diogo estaco na-

tural Deuora que lhe leuaua ho seu guiào , & hia dian-

te dele. E vendo os mouros q eslauão sobre ho muro so-

bir estes dous acodirão logo ali , & começarão de lhes

tirar muytas frechadas, zagunchadas & pedradas: & de
tudo isto foy morto Diogo estaco, & dom loão ferido de
seys feridas & pisado de muytas pedradas, pelo q nin-

guê quis sobir a pos ele. E vendo que ninguém sobia

& que só não podia resistir aos que lhe côtrariauào tor-

nouse a decer, bradando se auia algus caualeyros que
quisessem sobir por aquela escada & pos se ao pé dela.

Ácodio então dom Garcia de noronha & disse que ele

queria sobir : o que lhe dom loão estornou, dizendo que
não era bem que sobisse, porque acontecêdoihe algfi de-
sastre se perderia muyto, & por isso não sobio dom Gar-
cia & sobirão outros. Neste tempo tinha ja sobido ao
muro lorge da silueira, q foy ho segundo que sobio a

pos dom loão & hu criado seu coele, & sobio sê cõtra-

dição por os mouros q estauâo sobre ho muro estarein

afastados daquele lugar onde sobio, & logo aruorou seu
guião, dizendo. Vitoria, vitoria. E os nossos que ti-

nhào postas as escadas aluoraçaranse tanto vendo ho so-

bre ho muro, que começarão muyto de pressa a sobir

por elas, & sobio logo dõ loão deça, & coele Gaspar cão
& híi lorge dorta & outros ate oylo homes : & isto sem
resistência, por ser perto donde sobira lorge da silueira.

E com quanto os mouros que estauão no muro erão pou-
cos , não fugirão logo em vendo sobir os nossos, antes

resistião muy fortemête
,

prícipalmête ôde sobiào Ma-
nuel de lacerda & loão gomez cheira dinheiro & forão

feridos algiis dos nossos, antre os quais foy António fer-

reyra fogaça
, q foy derribado da escada abaixo. E co-

mo os capitães era os primeiros q sobia & a sua gête fi-

caua sem quê os mãdasse , começa dauer tamanha de=
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8or(l(* no sobir , & carregar lanta gête sobre as escadas

^ começarão de quebrar, & a j)riiiie)'ra foy a de Garcia
de sousa , ido ele Ião perlo do muro que sentindo que-
brar a escada lan(jou as mãos a ele & ficou dej)edurado.

Ho gouernador eslaua ali rnuylo agastado de ver a de-

sordê dos capitães no sobir, & assi de sua gele, bra-

dando a todos q se não desordenassem pore aproueitaua

pouco, q ho aluoroíjo dos nossos era tamanho, & assi a

desordê, que nem dauào poios brados do gouernador nê
polas pancadas q daua pêra meter a gente em ordê. E
vedo ele quebrada a escada de Garcia de sousa, mâ-
doulhe acodir cõ outra por onde se deceo: & Garcia de
sousa não (juis tornar a sobir ao muro por escada & foy-

se ao Ionizo dele, & logo hi perto estaua hu cobelo q ti-

nha hua bõbardeira rasteira cõ hua bÕbarda q Garcia de
Sousa cõ outros da sua nao afastou & entrou por ali coe-

Jes
, ^ serião ale sesêla hoinês , & apossouse do mesmo

cobelo cõ determinação de se fazer ali forle ale êtrar

mais gête
,
pêra ^ feytos em corpo decessê à cidade &

pelejassem com os mouros fj parecião muylos & eslauão

recolhidos pêra a bãda da serra sem ou>-arê ale então

de resistir aos nossos, q como digo se apressauão rnuy-

lo a sobir polas escadas sem dar pelo q ho gouernador

Jhes dizia, q temêdo o q foy mandou aos alabardeiros

da sua goarda q posessem as alabardas por forquilhas

de baixo das escadas pêra as ajudarê a sosterq não que-

brassem , mas tudo isto não aproueitou nada, & as es-

cadas qbrarào, & quebrarão as alabardas & os alabar-

dtíiros cayrão debaixo da gête, de que hus forão esca-

Jaurados outros [)isados , & cõ tudo aleuanlaranse logo,

K neste lêpo quebrou tambô a escada dos da ordenan-

ça , lendo ja sobido sobre ho njuro Anrriq home hu dos

sí^us cafijtães cõ obra de cê homês , & loão fidalgo ho

ou iro capitão estaua ao pô do muro, a q ho gouernador
logo manddu q fosse ao iõgo dele contra a serra, & tra-

balhasse por sobir a ela, & dali decer à cidade, õde se

ajuntaria cõ Anrriq horaê que lambe hia peralâ. Eraan-
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dandolhe ho gouernador islo, torr.ou sobre os nossos on-

de quebrarão as escadas, & achou de posse do cobelo a

Garcia de sousa & cõ seu guião leuantado: & assi ou-

tros polo muro q estauão encima qndo as escadas qbra-

rão
, q forão Vicête dalbuquerq , Ruy palha de Sâlarê,

loão gôçaluez de castelo branco, IVIanuel da costa fey-

tor das presas, loão datayde , & dÕ Aluaro de crasto,

E os nossos muyto aluoroçados q carregauão todos ao pé
do cobelo pêra entrar, & porq nào cabiâo pola bôbardei-

ra , mandou ho gouernador destapar outra tambê ras-

teira q estaua no muro apartada desta tàto espaço quâ-
to ocupaua a roda do cobelo: & por esta q ho gouerna-
dor n)andou abrir aparecerão muytos mouros ê híi ter-

reyro q se ali fazia , a q ho gouernador màdou logo ti-

rar pelos besteiros & espigardeiros q os fizerão afastar

pêra híia ilharga, & os nossos começarão dêlrar, & ho
primeyro foy ho clérigo q ieuaua a cruz, pedindo a to-

dos por amor de nosso senhor q entrasse, & logo entra-
rão, Ayres da silua , António raposo, Duarte de melo
com ate coreia homês. E nisto chegou ali dõ Garcia, q
indo cometer a porta q lhe era encomêdada q cometes-
se, achou as portas muy bê fechadas q não erão forles,

& tinhào híias gretas porq se via o q estaua dêlro, q
era pouca gele, ne em duas torres q goardauão a poria

dhua banda & da outra. Bradará então os capitães por

híi vay & vê que dõ Garcia mandara leuar pêra quebra-
rê a porta, & os q ho leuauão poserão tão pouca diligê-

cia q quàdo chegou tapauão de dêlro a porta de pedra
& barro sem os nossos poderê estornar q a não tapasse,

& nas lorres & sobre ho muro auia muytos mouros q
derribauâ de cima grades pedras , & cô híia derribarão

n Simão dãdrade : & assi se acabou a porta de tapar. O
q vedo do Garcia , & parecêdolhe trabalho perdido es-

tar ali mais, por lhe nã matarê os nossos se foy ôdesta-

ua ho gouernador, rogando aos capitães & â outra gele

q estaua hi toda juta q entrasse jiola bôhardeira q mã-
dara abrir, & dõ Garcia lambe lho ajudou a rogar, mas
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renhii dos capitães quis ctrar. E a causa disso, foypor(|

dò Garcia nào entraua
, q mostraua q era capitão inòr

Sc eles capitães pequenos, & ouueriio isto por tamanha
desonrra q nào quiserào entrar, & se dõ Garcia entra-

ra, eles êlrarào. E ho porq tanibê deixarão dêtrar, foy

com enueja de Garcia de sousa q entrou primeiro q lo-

dos, & se se lon)ara a cidade, ele ouuera de leuar to-

da a hõrra , & não querêdo entrar, não quis etrar a ou-
tra gête, q se entrarão a cidade fora tomada, porq se-

gúdo parecia os mouros não ousauão de bolir consigo. E
bê se vio, porq despois dentrare António raposo, Ay-
res da silua cõ outros que disse aida q erão j)oucos, nã
ousarão os mouros de os cometer. E esperando Ayres
da silua q entrasse mais gele pêra se fazer em corpo &
dar nos mouros q ali pareciáo polas bocas das ruas que
erão muytos, posse naqle terreyro q se fazia diante do
cobelo em q eslaua Garcia de sousa , & vedo q tardaua
a gête em entrar, requereo a Garcia de sousa que de-
cesse do cobelo & se ajíilassê todos, & darião nos mou-
ros. E ele lhe pedio q sobisse & q se farião fortes naqle
cobelo ate entrar mais gête, porq assi ho íizera ho còde
de Monsanto na tomada Darzila , & q isto seria meJhor
que irê cometer os mouros sendo tão poucos, pois dali

a j)ouco os podião cometer sendo muytos, &estauamais
certo desbara talos do q então estaua. E Ayres da silua

não quis, o q lambe foy causa de se a cidade nã tomar.

E em quãlo estauão nestas praticas poios rogos q dõ
Garcia fazia ;i gête q entrasse, pois os capitães não que-
riào entrar. Hú home que tinha ho guião de Manuel de
lacerda (cujo nome nào pude saber) fincou a lanija na
área, & arrãcãdo da espada, & embraçàdo a adarga,
disse q lhe desse lugar q queria êtrar, ik. entrou, & a-

pos ele entrarão híi loão de meira & frey Christouão

(^arnache, caualeyro da ordê do spirilal de sam loâo de
lerusalê, q agora he comêdador de Poiares jiito de La-
mego, Baltesar mõteiro do porto, Anrriq figueyra filho

dha alcaide de Lisboa, & loào de caminha q agora he ,
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vedor (la ifanle dona Isabel : & eslt^s erão da capitania

de Manuel de lacerda, q nâ quis êlrar coeles nê entrou

mais ninguê. E cuydando eles que enlrassen), passarão

auante, & íorào dar Santiago nos mouros, assi Ayres da
sjlua & os outros que eslauão coele , & enlão deixarão

de tirar os nossos espígardeiros & besteiros porque os

náo matassem. E cuydando os mouros que entrasse mais
dos nossos, deixa.uãse estar com quanto eráo muyto mais
que eles, & defendianse dali muy bem, & os nossos ma-
tarão aigús deles, a fora muylos que os espingardeiros

& besteiros tinhào mortos pola bõbardeira. E estado nis-

to, Anrrique home que ficou no muro com os q disse da
ordenança foy correndo por ele ate chegar à serra onde
sobio pêra decer á cidade, & os mouros que estauão ne-

la ho nao deixarão , & resisliranlhe tão fortemente cõ

frechadas, & g<tfg<»s que deitauào pela serra abaixo q
ho fez fugir cõ lhe matar algua gente, & tào desmanda-
da vinha que desbaratou a de loáo fidalgo que queria

sobir, & assi híis coaio os outros se desordenarão de
maneyra que aida que ho gouernador acodio pêra os fa-

zer tornar a sobir nunca pode. E entêdêdo Mira merge-
na ho desbarato dos da ordenãça que hião cometer a

serra , & que nem polo muro nem polas bombardeiras

não entrauâo dos nossos mais que os que disse, ouue os

que estauáo dêtro por perdidos : & armado de hiia saya
de malha & de hii capacete encima de hú caualo, aju-

ta dos seus híi boõ golpe pêra ir sobre os nossos. E pas-

sando polo pé do muro onde estaua lorge da silueira ,

como ho muro da parte de dentro náo era daltura dhii

homem , lançou hfi mouro mào da haste do seu guião &
leuouho: o que vedo lorge da silueira como era caua-

leyro de muyto esforço, lançouse logo do muro abaixo

antre os ímigos pêra cobrar o seu guião, & começou de
ferir neles, era que fez muyto pouco danno porque aco-

dio logo Mira mergena , & encontrouho cõ ho caualo &
derribouho, & ali foy morto: & tambê ho ouuera de ser

dõ João deça q estaua abaixo do cobelo de Garcia de
TOMO III. zz
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suusa , & saltou em baixo pêra lhe acudir, & quando ho
\io malar relirouse pêra ho muro, donde lhe deu a mão
hu bombardeiro chamado Gales, que ho ajudou a tornar

a sobir , & dali se defendeo com outros algíis dos mou-
ros que ali ticarão pelejando coeles. E Mira mergena
passou auante &, deu em Ayres da silua & nos outros

nossos que estauào pelejando com os seus que cobrarão

corai^So com a vinda de Miramergena , & derão tão ri-

jo nos nossos que os lizerào retirar pêra ho pê do cobe-

io onde estaua Garcia de sousa, & neste retirar furão

muytos dos nossos feridos, principalmente Ayres da sil-

ua
,
que dizem que ticou quasi sem acordo & loào de

iDeira, a quem quasi deceparão hua perna, & loão de
caminha ouue hua frechada em hfi dedo da mão derey-

ta de que despois ticou aleijado, & ficarão tão mal tra-

tados (\ se os mouros apertarão coeles ouueranos de ma-
tar a todos, mas não ousauão de se chegar muylo por^

ficauão descubertos da bombardeira por õde lhe os nos-

sos espingardeiros & besteiros q estauào de fora tirauâo.

E Garcia de sousa que estaua no cobelo, ne os outros

que estauão sobre ho muro na lhe podião acodir, por-

que tinhão bS que fazer em se defender dos mouros ^
neste tempo os apertauão rnuyto cõ frechadas & pedra-

das, & eles lhe nã podião fazer nenhíi nojo porq não ti-

nhão laças, q como auiâo descalar não as leuauão , &
tambê erão tantos, &, ho cobelo tão peqno q se nà po-

dião reuoluer, &, nê podião valerse a si ne acodir aos c[

digo, q nosso seíior saluou milagrosaniête de nã seiê to-

dos mortos, por(jue eslâdo neste côflilo, vendo os mou-
ros que lhes não podião chegar cõ medo de se descobrir

aos nossos espingardeiros, determinarão de os queymar,
& foy com feixes de palh.i que algíis poserão nas pontas

das lanças pêra lhe chegarem de longe & se não desco-

brirem. E este ardil da palha inuentarão por não terô

nenhus arteficios de fogo, & ele foy o que fez saluar os

nossos
,
porque posto ho fogo na palha foy tão grande

lio fumo que se não viao hus acs outros. E vendo os
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nossos como nosso senhor os ajudaua, sayransecom muy-
ta pressa, & os muyto feridos leuào os outros aas costas

& a rasto, & assi se saluarão com sua ajuda, que ele

parece que foy o que ordenou que os mouros os quises-

sem queymar daquela maneyra
,
que doutra nenhú ou*

uera de ficar viuo.

C A P I T O L O CVII.

De como morreo Garcia de sousa ^ se saluarão os nos*

SOS que ficauâo no cobelo.

G'om tantas desordês , como poios peccados dos nossoá

aqui ouue pêra não se tomar a cidade, íicarão os mou-
ros tão vitoriosos que logo âe ajuntarão todos diãte do
muro & do cobelo, & cõ grade fúria chouiã sobre os nos-

sos pedradas, frechadas & zagunchadas, que vendo co-

mo eles os não podiào offender polas causas que disse
j

chegauanse a eles tào sem medo q os ferião a bote de
zaguncho. E Garcia de sousa preguntou ao gcuernad^^r

(que bem via de fora ho aperto em q ele estaua) q fa-

ria, & por ele ser tão esforçado caualeyro como era ain-

da em tamanho perigo, não queria fazer cousa que se

podesse chamar couardia, & por isso se não quis deitar

do muro abaixo como algas tízerão por lhe dizerem de
fora que ho fizessem. E ho gouernador estaua tão agas-

tado de perder assi híía cidade
,
que por desordês per-

dera, que lhe não respondeo : & do Garcia ordenou cor-

das pêra lhe darê com lanças aladas húas nas outras pê-

ra se decer por elas com os seus. E vendo Garcia de
sousa que lhe não respõdia ho gouernador, parecendolhe

que nã linha saluaçào, quis antes morrer como caualey-

ro que como desesperado , lançandose do cobelo abaixo

que era muyto alto, & tomando consigo a Gaspar cão,

& a Diogo eslaço Deuora tio do outro Diogo estaco,

que ieuaua ho guião de dom loa de lima, pos se dian-

te de todos 5 & cora grande fúria lançarão mão daigús

zz 2
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zagunclios dos immigos que lhes leuarâo das mãos, &
cueles se poserâo j)or escudos dos outros, & certo que
defèderao que não entrassem os immigos coeles: & Dio-

go estaco foy ferido de liúa pedrada no nariz ^ quasi

llio quebrou , Sc. ouuera de cayr da grande dor que sen-

lio, & Gaspar cão foy ferido de húa frechada per híi

hombro, a fura terem ambos as adargas empenadas de
frechas, Sc assi Garcia de sousa , a que lambem derão

hua frechada na lesta por debaixo da borda do capace-
te que lhe chegou aos miolos, & dela cayo morlo. E
neste tempo eslaua ainda dom loão deça sobre ho mu-
ro, que se não quis deitar abaixo como os outros, pos-

to que lhe diziào que ho fizesse em quanto se não aca-

bauâo daparelhar as cordas. E ele não querêdo, respõ^

deo a Manuel de lacerda que lho dizia, que o que seu
pay nê auôs nuca fizerão não auia ele de fazer q se ho
quisesse saluar q posessem hua escada, & que deceria

como sobira. E então se remedeou hiia escada de peda-
«jos alados & por ela se deceo, & despois de decido ele,

deu aos do cobelo hua corda posta em duas lanchas ata-

das hua na outra tão alto era ho cobelo. E tomada a
corda que era Ião comprida como ele foy alada nasameas
do cobelo, & por ela se deitarão os nossos abaixo. E ja

neste tempo se recolhia ho gouernador, & dom Garcia
com os outros ca[)ilães, & sua gente com muyto gran-

de desordem , & como por força porque recebião muyto
dano de duus tiros q Mira mergena mandou assestar nas

duas bombardeiras por onde os nossos entrarão, & lam-

bem porque começaua dêcher a maré cõ que se cobria

a praya da cidade. E cocsta pressa se embarcarão logo

os capitães como virão êbarcar ho gouernador & dom
Garcia, & quasi que íicaua a gente por embarcar: &
se os mouros sayrão a este tempo poderão os nossos ver-

se em grande perigo, o que vendo Manuel de lacerda,

na se quis embarcar & deixouse ficar ale se embarca-
rem todos, & mais mãdou recolher todos os pedaços das

escadas
5
porque nào ficassem por testemunhas do de-
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sarranjo dos nossos. E estando nisto sendo os do cobelo

todos deitados abaixo, apareceo sobrele Gaspar cão, que
estaua na escada, ode se [)0s despois da morte de Gar-
cia de sousa , & ali defendia a entrada aos imigos, &
tão embebecido estaua na peleja què não sentio que se

recolhião os outros, & quãdo se acliou sô foy demadar
as ameas, onde as cordas não estauão. E Manuel de la-

cerda & António ferreira fogaça q estaua coeie & ou-
tros, lhe bradarão q se fosse onde estauão, o que ele

não pode entender por os mouros estarê quasi pegados
coele, & a grita ser muy grade de dêtro & de fora. E
não achando ele as cordas, fez ho sinal da cruz & dei-

xouse cayr do cobelo abaixo, & quebrou húa perna, &
polas feridas que trazia lhe arrebêtou muyto sangue, &
despois morreo disto na ilha de Caojarâo, & após ele

saltou hQ bombardeiro da nao de Garcia de sousa q tra-

zia híia besta debaixo do braço, & este ficou são. E des-
pois de todos êbarcados , se embarcou Manuel de lacer-

da sendo despois de meyo dia, ôde logo foy chamado
do gouernador pêra conselho, sobre se hiriào tomar ho
baluarte do molde que alrauessaua da ilha de Cira aa
cidade, de que os inimigos tirauão aas nossas nãos

(
que

estauão quasi pegadas coele) muy tas bombardadas, es-

pecialmente àa nao de Manuel de lacerda que estaua
níais a tiro. E estando ho gouernador em conselho com
seus capitães como ho mandaria tomar, ho mestre da
nao de Manuel de lacerda, que se chamaua Aluaromar-
reyro sem saber ho conselho em que ho gouernador es-

taua , começou de se agastar com as bombardadas que
tirauão aa nao, & disse que não auia ele de sofrer que
lhe tirasse híi negro: & isto dizia polo bombardeyro mou-
ro. E ajuntando os marinheiros da nao, saltão no esqui-

fe , & cõ essas armas que tinhâo, que erão lanças & es-

padas , foy abalrroar ho baluarte , & como nele não es-

taua mais que ho bombardeyro que tiraua como vio os
nossos fugio, & ho baluarte ficou ew pcder dos mari-

nheiros, que acharão dentro vinle scíe peças darlelha-
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ria de ferro, & anlrelas auia al^^uas que tirauSo pelou-

ro de pedra do (amanho dos nossos camelos : & quado
ho goucrnador acabou ho côselho com os capitães que
tomassem ho baluarte: ele era tomado, de q tícou muy-
to ledo, & fez muyta honrra & mercê a Aluaro marrey-
ro & aos que lorao coele naquele feyto , & mandou re-

colher a artelharia. E com a tomada deste baluarte, a
gente que esCaua muy escandalizada de se não tomar a
cidade, se aluoroçou de maneyra ^ dizia que lhe desse
bateria, & que desembarcasse pêra isso a artelharia, &
coela derribassem híí lancho do muro pêra entrar. O que
ho gouernador nào quis , dizendo que pêra isso era ne-

cessário fazer deten(^a, & que nao tinhâo agoa em abas-

tat)(^a, nê a poderiào tomar se não na ilha de Camarão
q estaua das portas do estreito pêra dentro, onde não
podiào ir se não com a mouchão dos leuantes q estaua no
cabo, & acabádoselhe a agoa de necessidade auião din-

uernar naquele porto, & punhãse em côdií^ào de se per-

der, & pêra tornar a trás auião desperar dous meses &
meyo pêra se acabar ho inuerno da índia, & nã podião

tomar nenhu porto dos nossos, quanto mais q naqueles

dias que ali estenessem poderia vir â cidade tamanho
socorro ^ eles nã poderião coele, & por isso lhes era for-

çado não se deterem. Forem a verdade era querer ir ho

gouernador a cuez & a ver vista da armada do Soldão

& pelejar coela , ou quando não ir a Maçuâ pêra saber

a verdade do preste, & fazer hi fortaleza se a não po-

desse fazer nas portas do estreyto, & quãdo nào podes-

se, ir inuernar a Ormuz &. lonjala. Mas isto nã dizia ele

a ningue, & trabalhou dali por diante e reuocar a frota

fora (lo pnrto â toa, no que se deteue dous dias, em que
mandou descarregar essas nãos que estauão no porto 8c

queymalas. R assi màdou descobrir ho porto Dugufu per

Sinjão dandrade, Manuel de lacerda. Pêro dafonseca de
craslo & Siuíão velho, q forão em seus bateys pelo es-

levro ate se puerem onde virão os piares da ponte 5
disse.
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C A P 1 T O L O CVIII.

JDe como ho gouernador se partio pêra ho estreyto, ^ da
descripçâo deste estreyto.

o gouernador como tinha ê segredo a sua ida ao es-

treito tanto que teue a frota fora do porto Dadem a der-

radevra ou segunda oytaua de Páscoa se fez aa vela ca-

ii)inho das portas do eslreyto (que sam trinta legoas Da-
dê) sem tomar parecer de pdotos nem dos capitães, do

q todos teuerao muy grade desconlêtamêto. E os pilo-

tos se ajijtarão & lhe forão requerer que náo fosse ao es-

treyto, porque não podiao laa nauegar se nào com ieuã-

tes, cuja mouqão não duraria mais que ale fim Dabril,
que seria muy cedo, & pêra se tornar aa índia que se-

ria inuerno, &. que a nào poderiáo tomar, & q se per-

deriâo : & pêra inuernarem no eslreyto não tinhâo se nâ
a ilha de Camarão, q ainda que teuesse agoa não tinha

niãtimêtos & que morreria a gente â fome, que oulhas-

se o q fazia porque se hia a perder. E ho mesmo reque-

rimêlo lhe fizerào os capitães. E ele respondeo que sa-

bia o que fazia, porque era por mandado dei rey. E ain-

da q eles viào todos q era assi como diziào, & conhe-
cião claramête q hião a morrer, a lealdade Portuguesa
os f()r(;aua ir por sua vôlade soltos sem ire presos cõíjuê
sabião q os leuaua ode se auião bê dauêturar á morte.
E prosseguido sua viaje pos nela dous dias por amor do
rol tempo q lhe fazia & achou q toda aqla costa era li-

pa & parcel de boô fundo pêra surgir em qualquer par-*

le. & isto ale as portas do estreyto a que os mouros cha-

inão Babel IVlandeb, q estão em altura de doze grãos &
dous terços da bãda do norte: he aqui ho mar muylo es-

lreyto, & por isso lhe chamão as portas. Da bàda do sul

vay a Abexia terra do preste a que os mouros chamão
Ajê, & he na Elhiopia : & da banda do"norle vay a A-
rabia deserta ou Ptílrea a q eles chamão a ilha darabia.
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Nesta boca ou portas do estreyto está híia ilha a que os

mouros chaiuao Miliu &- jaz atrauessada neste estreyto

da banda Darabia , he toda de pedra grossa, & luiiida

solta, nào ha nela nenhua agoa , nõ aruore nem herua,
& choue nela muy poucas vezes. Antresta ilha & a ter-

ra firme se faz hfi canal daltura de doze braças de me-
nos largura hu pouco que Dalmada a Lisboa, & passam
por ele todas as nãos dos mouros que vão pêra dentro
do mar roxo, E defrõte desta ilha está outra ilheta tam-
bê sem agoa, em que morão os pilotos que leuãoasnaos
que vào a ludá que os mouros chau)ão rubês, & sam
grandes sabedores daquele mar no conhecimento dos
baixos, & leuão por cada híia ate trinta cruzados, & de
IVlihum a esta ilheta se passa de baixa mar a pô enxu-
to. Fazse mais outro canal antre Mihum & a terra do
preste, que tem de fundo altura de vinte cinco ate trin-

ta braças, & de largura como de Lisboa onde chamâo
de barra a barra, & por este nauegáo poucas nãos: cha-

mâo os mouros a este mar na lingoa arábiga baharque-
zu

,
que quer dizer na nossa mar çarrado

,
porê mar ro-

xo como lhe nos charnatnos he mais próprio vocábulo,
por auer nele mnytas malhas dagoa vermelha como san-

gue. E da causa desta vermidão nào pude mais saber,

senão que se causa do reuoluimêto da agoa com as ma-
rés , no que parece q a lugares he ho fundo deste mar
darea vermelha, & ainda se affirma que he todo, por-

que nele não ha correntes dagoas se não mõtanle & ju-

sante que êtra detro & sae pêra fora, & por ser apar-

celado & de pouco fundo, quanrlo faz vento rijo se he

ponête corre a agoa mais rijo pêra fora, & se he leuan-

le pêra dentro, & esles dous velos sam os naturais que
cursam neste mar, Sc terrenho poucas vezes, nem ha

nele trauessões ne toruoadas nê outras nenhuas tormen-

tas , & em todo tempo se pode nauegar em hus nauios

peqnos q se chamão geluas q andão a remos , & â vela

se lhe faz tempo pêra isso. Das portas deste estreyto

ate a cidade de ^uez que he no cabo dele ha trezentas
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& cincoenta & cinco legoas

,
que he ho comprimento,

& no mais largo lê Irinla legoas, em que os inouros fa-

zê três reparlii^ôes pêra sua nauegar^ào , Sc fazem deste
mar doze geiwas q sam três singraduras de dez legoas
cada hua, & reparlênas assi. Fazem quatro gemas (que
he hiia siíigradura) de mar cujo ao longo da costa Da-
rabia ate (^uez cõ ilhas, baixos & parceis

,
que tem de

ÍLido de noue ate doze braqas , & as nossas nãos pode
nauegar por ele cÕ boõ teto de dia mas não de noyte

,

& outras quatro tara bê de mar í^ujo ao longo da terra

do preste ate híi porto q se chama coçaez, que eslà qua-
si norte sul cõ hoToro na costa Darabia ao pee do mon-
te Sinay trinta legoas de çuez , & fazem outras quatro
gemas de mar lípo pelo meyo do estreyto a q chcímão
mar largo, que tê fundo de vinte cinco ate coreia & cin-

co braí^as, pore he tâo estreyto que os q vão por ele vê
lerra dambas as bandas. E os rubães que se tomão não
sam pêra este mar limpo, se não pêra quando sam tem-
pos contrayros, pêra buscarê qualquer das costas & lhe

darem surgidoyros, & antre aqlas ilhas & baixos: por-

que por este mar largo mandão a via os pilotos que vão
da índia, & nele a meyo estreyto estaa híia ilha que se

chama Zebeiçocor, & alem dela contra ludá está outra

que se chama çeibão, Sc tê boõs portos. Das portas do
estreyto ate a ilha de Camarão da bàda Darabia he tu-

do sefiorio do xeque Dadem , & ao longo do mar sara

tudo aldeãs, nem ha portos principais, somente pôtas

,

que huas abrigão de leuãtes outras de ponêles : & da
ilha de Camarão ate perto da cidade de ludá q sam cen-

to & sesenta legoas, tinha seu senhorio hu grande se-

nhor mouro chamado ho Xarife de gizem
, q teria seys-

centos de caualo. E de ludà ate Toro que sam cêto &
trinta legoas era de Xarife porcate senor de Meca , Sc

assi dalgfis alarues que morauão por esses desertos: &
de Toro ate çuez ha trinta legoas, & era do senhorio do

Soldão. E nauegando ho gouernador caminho das por-

tas , mâdou diãte a nao de Chaul que leuaua em sua

TOMO m. AAA
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coriscrua, & \inle l\»rlui^ueses nela, pêra q lhe tomas*

Stí liu rubào ile (jue linlia necessidade pêra sua viajem :

&. assi ho fizerao. E J»o gouernador chegou com tuda a

frola aas porias do estreyto véspera da véspera da pas-

coela. K dando mu} (as graças a nosso seficir de ser ho

primeyro gouernador que L>rii ali ler cou» arn)ada , &.

itnde nunca chegara nenhíi Christào , mãdou saiuar as

jTirlas Com arlelhtria de (oda a frola, & despoys cõ as

tròbelas, cò grades grilas & féslas de folias: &, foy Io-

da a frola euibàdeirada &. surgio das porias pêra den-
tro nu pouso dos leuantes.

C A P I T O L O CIX.

De como ho goueniador chcyou aa ilha de Camarão.

Xii porque leuaua pouca agoa náo se quis mais deler

pêra ir a IMaçua onde desejaua de fazer fortaleza, por

ser do senhorio do Preste, porque vio que era ali mais

fíroueilosa que nas portas, nem em Camarão. K toma-

dos os rubàes de q tinha necessidade seguio a rota do
Zebelçocor, &, porq de la por diále auia de nauegar po-

lo mar cujo da bàda Darabia, por onde as nossas nãos

nào j)jdiáo nauegar se não de dia, madou pubricar pola

frota q dali por diante auia de surgir duas horas ates

de sol posto, purq nao se fizesse algu mao recado se sur-

gissem de noite. R surgindo aqle dia tomar.ã os nossos

duas nãos de Barbora & de zeila, q hião pêra luda car-

regadas de màlimõtos : & da gete dela algua foy loma-
íla , outra se saluou a nado. IC desj)ejadas as nãos forao

qvmadas, ík. aos mouros rnàdou ho gouernador decepar

as màos , & cortar os narizes ik, orelhas, & màdou os lã-

<;^ar em terra q era do senhorio do xeq Dade, & assi ho

màdou Tizer dali por diãle a quantos mouros tomou, so-

mèle aos de Camarão. E proseguindo daqui sua viage

,

queredolhe os rubes dar porto õ hua enseada du lugar

chamado Luia arribariío a terra : & ho rubào do gouer-
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nador qrendose mostrar mais sabedor q os outros, bra-

dou q fossem â orça quanto podessem , & por aqle ca-

minho náo dobraua iiíia põía & resliga detrás dõdeauiâo
de surgir. E indo sondado, mígoaua ho cordel de Ires

& quatro braças de cada golpe, como fundo dalfaques.,

& não de parcel. E nisto deu a nao em hu bãco quesla-

ua em fundo de quatro braças & mea : & ho gouernador
que se vio naquele perigo, prometeo a nossa senhora
de raãdar fazer em Goa á sua honrra híia casa da auo-
cação de nossa senhora da serra, que assi era ho nome
da sua nao, & assi a mandou fazer despois, & mandou
ao seu piloto q surgisse no baixo, cuydando que fosse

mais baixo a diante. E não querendo ho piloto, lhe dis-

se ho gouernador que lhe cortaria a cabeqa. E ele res-

pondeo que cortasse
,
porque se surgisse que se perde-

ria a nao, que logo sayo do baixo em cinco braças &
meya , & então surgio, & assi surgira Lopo vaz de sam
Payo, dõ loão deça , Pêro dafõseca de crasto, Fernão
gomez de lemos & Simão velho que hião na esteira do
igoueriiador & dom Garcia, Simão dandrade, Manuel de
lacerda & Aires da silua q hião ao pego, & todos lhe

forão acodir em seus bateys. E os outros capitães qhiao
diante não surgirão, pelo que ho gouernador auêdo dis-

so menêcoria , màdou a Lopo vaz de sam Payo que fi-

casse na sua nao , ordenando como se tirasse dali
,
por-

que ainda não estaua segura de todo, & foy ê hu batel

a pos os outros capitães & mandou os surgir, & forão-

lhe todos ajudar a tirar a nao do bí»nco reuocandoa cõ

os bateys, & sayo segura ao pego, & sem fazer nenhíia

agoa , & dali mãdou diante a dom Garcia cõ algiis ca-

pitães nos bateys de seus nauios, pêra que se posessem

nos portos da ilha de Camarão que estaua perto , & de-

teuessem os mouros se a quisessem desj)ejar : & quãdo
os nossos chegarão acharão que es mouros a despejauão,

8c se hião pêra a terra firme com medo do gouernador

que sabião que vinha, & os nossos tomarão aigúas gel-

uas , em q catiuarâo homês & molheres, &, tomarão hiia

AAA 2
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nao (Jo Solilao &, outra de mercadores q estauiio surtas

ívc duas q eslauão varadas. E despois disto chegou ho
goueriiadi)r a Camarão q está da bàda Darabia em quin-

ze grãos da parte do norte , &, está tão longe da terra

firme como de Lisboa a AIniada: por antrela & a terra

firme passam as nãos que vâo j)L'ra fora do eslreyto, &
pêra dentro. Tem boõ porto & seguro de todos os ven-

tos &: boa tença das ancoras. A terra em si he areosa

,

&, somèLe em liíia {)arle que he alagadiça du mar, tem
algCi aruoredo de mangues, porê muyto pequenos, te

iiiuyta agoa , & em muylas parles, & ê (odas ha ternie-

days derua tamanhos como iiQ punho, & esla cria ho
gado tàto como se fosse muyta & vi(-osa, & assi ha muy-
to na ilha &, gordo, & no mar muyto & boõ pescado.

A(jui faze ludas as nãos que nauegào ho estreytt) suas

agoadas 6c carnajes, & era grande escala Dadê. h^uyan-

ligamenle pouoada de muytos mercadores (jue tralauão

na terra do preste, de que traziáo muyto ouro, & Da-
rabia liie hiào muylos mantimêlos de trigo, carnes &
fruytas como as nossas: & aida ho gouernador achou
muyto rasto de quão nobre fora em outro têpo, assi em
edihcios antij^os de casas como de mezquitas, & tudo

de cantaria, & aqui achou que vetauão já os ponenles,
que erão cÕtrairos pêra passar auante, & por lhe os ru-

buõs dizerem q ainda auião de tornar ieuantes, se deu
tanta pressa em fazer agoada, & carnajera

,
que a fez

em sele dias, & neles forão tomados algíis mouros que
ficarão na ilha sem poderem passar à terra firme, & an-

treles hu que fora xeq da ilha de Dolaqua, & da de Ma-
çuâ , &. da ê q se pesca ho aljôfar, & hu seu sobrinho.

K tornado os poneles , ho gouernador se parlio muyto
cõtra vòlade de l(jdos os da frola, j)arecendolhc que po-

desse ciiegar a ludá. E era ho clamor da gete miúda
muy grande còlrele, dizedo que os leuaua a morrer, &
ele bem ho ouuia , mas dissimulaua. E estado de ludã

no njais q quatro dias de can)inho, tornarão os poneLes,

&- sobre pejíia se deixou ali estar surto ate se lhe aca-
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bar a agoa que tinha, & acabada se tornou a Camarão
a tomar outra, & se tornou donde surgira dantes por

lhe dizerem os rubaês que como sayse da banda do sul

hua estrela a que eles chamão tária tornarião dous ou
três dias de leuantes & que ho poerião da bàda da ter-

ra do preste ,
que era nauegaçào de dous dias & hua

noyte, & ali desejaua ele de ir pêra fazer fortaleza ê

IVIacuâ por amor da amizade do preste q era Cliristao

& poderoso, & imigo dos mouros, & q lhe daria socor-

ro, assi de gête como de mantimêtos. E esperando po-

la estrela que digo, apareceo no ceo hu sinal de cruz

. muyta clara & resprandecenle, sobre que veo híia nu-

ueni que em chegado se partio em duas partes sem to-

car na cruz nem encobrir sua claridade. E ho gouerna-
dor com todos os q viráo esta cruz a adorarão em gio-

Ihos chorado cõ deua(^ão : & daquela cruz (ornou ho go-

uernador sina! que queria nosso senhor que fosse pêra

aquela parte , & assi ho disse a todos os capitães & pi-

lotos que chamou pêra isso, &, que bem poderiào ir ás

voltas. E os pilotos disserão que não podiào nauegar
sem veto, & que assi como ho gouernador dizia irião dar

em algus baixos onde se perderião todos, & então se

deixou ho gouernador estar surto ate q entrou Mayo. E
vedo que não auia remédio pêra tornarê leuantes se não
dali a dous meses & meyo, tornouse a Camarão, & des-

pois que chegou lhe resgatarão da terra firaie os catiuos

que tinha, q deu por mantimentos. E lhe foy dada hua
carta de Blira mergena , em que dizia que se espanla-

ua muyto de serê os frangues os homês que conquista-

uão a Índia , & tinhão tan)anha fau)a : & porem que a

tinlião porcjue pelejauão com homês molharis, que como
jíeiejarão cõ homês como erão os Dado logo se soubera

a verdade. Ao q ho gouernador respõdeo que afamados
Portugueses era verdadeyra, & que não tinhão ganhada
a índia a homês molharis, se nã a turcos & a mouros
do mar roxo, & se as escadas não quebrarão q ele per-

dera a vida & mais a cidade, & que cm os nostios so-
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birem (ãtos veria que horaSs erao, & como d^sejaiíao de
pelejar. Purem ainda que Mira mergena isto escreufo,
nem ele nem ho xeque Dade estauào sem mn\(o grade
medo desta entrada do gouernador no estreito. E tanto

que ho xeque Dadem soube que os nossos poserão as

escadas na cidade, logo ho mandou dizer ao Soldào po-

la posta de camelos corredores, & foylhe ho recado em
qurze dias. E ho Soidao lhe respondeo q se os frangues

linháo entrado ho mar roxo, que goardassem bem seus

portos, & ^ ele goardaria os seus: & esta reposta deu
porque estaua mal coele. E Mirocem que isto soube,
despejou logo ludá com medo <los nossos, &. ho Soldao

ficou lâo assombrado coesta noua polo q sabia do que
os nossos tinhào feyto na índia q parlio logo pêra çuez,

cuidando q os nossos auiào ali dir desembarcar. E no
cayro ouue grande reuolta, porque foy logo fama que
assi como ho gouernador entraua polo estreito, assi os

Christãos da Europa auiáo de dar por Alexandria en-

trando polo Mediterrâneo, & que ho Xeque ismael era

chegado com seu arrayal sobre Alepo que está no cabo
do deserto. E coesta noua ho gouernador de Damasco
polo SohlAlo não quis ir a seu chamado, & se leuantou :

& os mouros estauào todos muy assombrados, cuydan-

do que se lhe (jarraua ho caminho per mar pêra a casa

de Meca, que perdia nisso grande perda, por as mais
das esmolas que tinha lhe ire per njar em hua nao cha-

mada mucumari, que tinha pêra isso.
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C A P I T O L O CX.

De como não ouue cffeyto a paz que ho gouernador dei-

xou assctada cô el rey de Calicut
^ ^ doutras cousas

que Jizerâo na índia.

Xartido o gouernador pêra ho mar roxo, foy ê Cana-
nor a deserde tamanha cÕlra ho seruiço dei rey de Por-
tugal ,

que ho feylor nosso que enlào era tornou a dar
dinheiro a ôzena aos mouros, ficando defeso polo gouer-

nador que se não desse, & deu mil & quinhêtos cruza-

dos a Pocaracê, hii mouro princij)al de Cananor que li-

nha còprados ao feylor de Gua caualos dei rey, em que
se monlauão doze mil cruzados q auia dacabar de pagar
desj)ois que os vendesse. E eslando ele em Cananor pê-

ra se ir caniiriho de Narsinga a vender os caualos, re—
ceandose ho feylor de Cananor q nã tornasse de la, pe-
dicilhe ho dinheiro que lhe linha dado: ao q ele disse q
não podia ale na tornar de Narsinga pêra õde os linha

empregados nos caualos: do q ho feylor se queixou ao

capilào, dizendo q Pocaracê fugia pêra Narsinga, & q
deuia aqle dinheiro a elrey de Portugal, & credo o ho

capitão, mandoulhe q ho fosse prêder à pouoação dos
mouros, porque ho não pode auer em outra parle, o q
foy contra ho regimento dei rey, q mandaua que nenhu
capitão de fortaleza prèdesse nenhu mouro nê gèlio prin-

cipal da terra onde a fortaleza esteuesse : & isto por se

a terra não aluoroçar côtra os nossos, como se aluoraçou

desta vez, porq indo ho feylor pêra prender Pocaracê
acodio a gele da terra com suas armas , & derão sobre-

ie , & se não fugira matarâno : & a gele ficou tão escã-

dalizada, q quatro dias esteue leuãtada côtra os nossos,

& ninguê nâo ousaua de ir á pouoaqão dos mouros. E
assi ficara a cousa se se ho capitão nào socorrera ao q
fura goazil de Cananor, q ho gouernador fez tirar por

ser iuiigo do seruií^o dei rey de Portugal , & defendera
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ao capitão & oííiciaes da fortaleza que não falassem coe-

le j)or essa causa, nê Ijo deixassem ir a ela, E coesle

fez 1)0 capitão que fizesse cò el rey deCananor q pren-

desse l*ocarace : Tj preso bradaua q náo deuia nada q
esleuessein a conta, & mostraua as cartas q tinha com-
prados caualos &: ho seguro do gouemador pêra os leuar

a Narsinga, reqrendo q ho nao prèdessem, porq por sua
prisam so perderiào os caualus. E cõ tudo náo ho solta-

rão ate q não pagou o dinheiro cõ todo seu ganho: Sc

ém quàto esteue preso foy roubado polo goazil, & por

IVIainele ho mouro q se chamaua rey das ilhas de IVlai-

diua, q ambos querião mal a Pocarace
,
porq era ser-

uidor dei rey de Portugal & amigo dos Portugueses cu-

jos iinigos eles erào. E vêdose Mainale fauorecido, nao
quis desistir do titulo q tinha de rey como ficara ao go-

uernador : & tambê porque ho secretario q estaua em
Cananor dizia q ele sabia certo q aquele anno auia de
vir de Portugal outro gouernador, & q pêra este se de-

uiao de goardar os q ouuessem dassentar paz ou vassa-

Jajè com el rey de Portugal. E como era secretario criã-

no todos, &. coesta fauía q deitou se deixarão de fazer

muytas cousas do seruiço dei rey de Portugal, & a prin-

cipal foy a paz de Calicut que ficaua tão assentada. E
el rey sabèdo o que Gaspar pereyra dezia da vida dou-

tro gouernador, despedio a Francisco nogueyra & aGõ-
çalo mendez, dizedo que pois auia de vir outro gouer-

nador q coele assentaria a paz. E assi despois que ho

secretario foy em CochT , disse a el rey de Cochim tan-

tos males q lhe vinhào desta paz, q lhe fez desejar de
a esloruar, & pêra ho poder fazer ajudou a hu gráo se-

nor cõtra el rey de Calicut q linha coele guerra, porq

sendo seu vassalo ho náo queria ajudar ê suas guerras.

E esta ajuda lhe deu el rey de (3ochim, porq Leuesse

rezáo de dizer ao gouernador q náo fizesse paz cõ el rey

de Calicut porque tinha guerra coele: ik isto porque es-

taua no cÕlrato de pazes que ele fez cõ el rey de Por-

gal em lèpo do viso rey, que el rey de Portugal ho aju-
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dasse sempre cõlra el rey de Calicut. E tarr.bê Lourêço
moreno, António real, & Diogo pereyra de Cochini erão

cõ Gaspar pereyra ern aconselharê a el rey de Cocinni

que fizesse isto, porq queriào todos mal ao gouernador,
poios reprêder de niuytas cousas que faziào contra ho
seruiço delrey seu sefior. E a mesma fama de vir go-
uernador deitou ho secretario em Cochim : &, em tanta

dissuluçào hiã estes quatro, que Lourenço moreno fi-

nàdose em Gochi , Afonso passoa q viera de Malaca cõ
Fernão perez dandrade , tomou híias cartas que ele tra-

zia pêra ho gouernador, em que Ihescriuião cul[)as de
Ruy de brito, & abrio as cõ hii lohào viegas

, q tambê
viera de Malaca, & mandou ho terlado das cartas a Ruy
de brito cõ lhe dizer cujas erão, pelo q Ruy de brito se

vingou despois de quê as escreueo.

CAPITOLO CXL

Como el rey de Bintão quisera por treyçâo tomar Mala-
ca ^ óf^

nâ pode,

V endo el rey de Bintão que nê a (reyção de Mutara-
ja poderá auer effeyto pêra tornar a cobrar Malaca, ne
ele tinha possibilidade pêra a tomar por forqa , andaua
muyto agastado por isso & nunca em outra cousa ima-
ginaua: o que entêdendo híi mouro escriuão de sua fa-

zêda , Bengala de nação, disselhe q se não agastasse,

porq ele lhe prometia de lhe tomar a fortaleza de Ma-
laca, com tanto que lhe desse cartas suas de credito pê-

ra homês principais da cidade. E sabêdo el rey de Bin-

tão ho ardil por õde se ho escriuão fundaua , como sa-

bia dele q ho saberia fazer , deulhe as cartas de credito

que lhe pedia, & assi muyto dinheiro cõ que se partia

caminho de Malaca, fingindo q era mercador que se

hia de Bêgala assentar lá, & mostrou logo aparato de
ter grande & rico trato, o que foy causa de ser logo co-

nhecido do capitão & do feytor, cõ que tomou muy es-

TOMO III. Blílí
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Irei (a amizade, & como era muy sagaz & manhoso nes-

jias còpras 6s. vedas daua muylos ardijs com que apro-

ueitaua mu} to a fazenda dei rey de Portugal, & atjsi a

do capitão, feytor & de lodos os outros oíliciaes da for-

taleza CO o fjue teue grade amizade com todos & muyta
familiaridade, principalmête cõ ho capilão & feytor com
quê linha entrada cada vez q queria, & parele na auia
neles ocupação nenhua, &: em todo ho têpo etraua na
ibrtaleza, que era o que ele desejaua pêra eífeytuar sua
lrei(;ão. E como teue segura esta familiaridade com ho
íeytor & capilão, descobriose a esses mouros principais

de jVlalaca, pêra que trazia as cartas de! rey deBintão,
& deulhas dizendo pêra o que vinha, & que el rey de
Bintào lho encomêdaua

,
porq sem sua ajuda não [)odia

dar fim ao q desejaua, ísc disselhe a familiaridade q li-

nha com ho capitão & com ho feytor, & q a do feytor

eslimaua muylo mais que a do capitão, porq não auia

medo se nã ao feytor que lhe parecia pêra muylo, &-

|)or isso determinaua de ho matar primeyro que ho ca-

pitão
,
que polo que conhecia dele se ele ficasse viuo,

posto q matasse tcdus os outros da fortaleza, ele sò a-

bastaria pêra a cobrar, & que ja tinha dentro na forta-

leza quem ho ajudasse, q erão certos homês principais

de Binlào que forão catiuos, & estauão presos no apou-

sentantento do alcayde mor, & Iwiha quem lhos soltas-

se por peita, dando a enteder que era [)era fugirem, &
q não queria deles outra cousa se não que lhe acodis-

sem como ho capitão, feytor & alcayde moor fossem

mortos & ho liurassem dos nossos que auião dacodir, &
que teuessem pêra isso prestes a mais gente que podes-

sem. O que lhe eles prometerão, mostrado q folgarião

muyto de ser IMalaca tirada do poder dos nossos. E pos-

to q ho desejauão nã ousauão de bolir cõsigo, porq não

tinhão cabeíja q os regesse. E q se ele acabasse o q di-

íiia , ale de lazer tamanho seruico a Mafamede como a-

íjle seria, eles ho farião ho mais principal de Malaca

Uespois dcl rey. Animado coisto ho escriuão a fora a
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ousadia q tinha de seu natural pêra fazer qualquer Irey-

ção, buscou dia pêra fazer esla &: nà curou desperar

mais, porq nesta cõjuníjào adoeceo ho capitão, nào que
esteuesse ê cama , mas nào saya da fortaleza , & assen-

tou de fazer o que determinaua hu dia ao meyo dia, q
era ho têpo pêra isso mais desposto

,
porq eniáo repou-

sauão todos. E ho capitão , & ho feytor estauão sôs , &
auia menos gête na fortaleza q em nhúa parte do dia.

E tèdo dado auiso aos mouros pêra q esteuesse prestes,

foyse á fortaleza às horas q digo , SL entrou logo dêtro

& deixou â porta ate trinta homês q sempre trazia con-

sigo, q sabião parte do feyto , & estauão auisados que
como ouuissem rumor matassem ho porteiro ,& êtras-

sem & matassem dos nossos quãtos podessera. E entra-

do na fortaleza, foyse primeyro a casa do feytor, & an-

tes que entrasse a ele pos se a húa genela que estaua

parede meos com hiia casa do alcayde mòr, onde os ca-

tiuos de Bintão estauão presos, q por peitas que derãa

lhes foy aquele dia deixado ho troco aberto. E posto â

genela, tirou hfia carta que trazia escripta em sua lin-

goa , em q dizia aos catiuos como hia matar ho feylor,

que matassem eles êlre tãto ho capitão que estaua soo,

& leoha tão alto q os catiuos a ouuirão iSi. enlêderão &
fizeranse prestes: & ele entrou onde estaua ho feytor

soo em sua camará laçado em hii esquife pêra dormir a
sesta, & começou de lhe dar conta de seus tratos. E
vindo sono ao feytor, rebolueose pêra a outra parle, &
em se reboluendo leua ho escriuào díium cris & dalhe

hija crisada que ho passou de parte a parle: ho fey(or

como era muyto esforçado & de grande acordo , dà con-

sigo fora do esquife & lançasse por húa escada abaixo

caminho da porta da fortaleza, bradando. Treyção, trei-

ção , & ho escriuào confiado nos q deixaua à porta que
ho acabarião de matar não quis ir a pos ele, & ele cor-

rendolhe grandes enxurrados de sangue chegou à porta

da fortaleza, & çarrou ho postigo que estaua aberto,

metêdo dous ou Ires dedos do ferrolho polas armelas,

BB£ 2
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bradado. Trejcâo, Irey^TÍo, & nao pode mais meter por-

que cayo iiiorlo. E isto foy tao de supilo que os do es-

criuíio que estauào de fora iiào poderão acodir, porque
parece que quis nosso senhor que desalentassem da por-

ia , & quando acodirao era fechada, & ainda algus nie-

lerào <}s crises polas gretas, cuydando q ferissem que
fechaua ho postigo, que se eles acodirao a furlaleza fo-

ra tomada. Os catiiios em ouuldo os brados do feytor,

sairão logo dõdeslauâo, &- quis Deos que acharão dous
criados do alcayde nioor com que se deteuerão em os

matar, &. aos brados destes se pos ho capitão em saluo,

çarrando muy bem suas portas. E sentindo esta volta

Ires nossos (jue estauào na torre da menajê , bradarão

muyto alto que auia trcií^ão na fortaleza, ao q logo aco-

dirao oyto dos nossos assi desarmados como andauão q
furão mortos poios do escriuão que eslauão aa porta da
fortaleza, & eles também não viuerão muyto, jwrque
como os nossos acodirao matarãnos logo. E buscando
maneyra pêra abrir ho postigo da porta da fortaleza, è-

Irarão dentro, & matarão ho escriuão & os catiuos de

Binlão. E ouuindo os mouros ho rume que hia na for-

taleza , cuydando que teuesse ho escriuão sua treyção

posta por obra, acudirão todos com suas armas pêra se

leuantar contra os nossos, & quando os acharão senho-

res da fortaleza & morto ho tredoro , dissimularão , &
disserão ao capitão que lhe hião acodir, &. tizeranse muy-
to de nouas da treyção do escriuão, & mostrarão folgar

muyto com sua morte : pore a eles lhes pesou assaz de

ele não leuar auante o que começou
,
que eles fazião

conta que a fortaleza era dei rey de Bintão, &l assi es-

teue ela tomada se ho nosso senhor não atalhara por sua

misericórdia, porque a fura a cousa estar assi armada,
auia neste tempo pouca gente em Malaca, porque loão

lopez daluim capitão moor do mar era aa laoa com três

nauios pêra trazer certos bah.ares de crauo que hi mã-
dou Nacoda ismael do emprego q leuou a Maluco, &
sendo laa íoào lopez, indo ter ao porto onde Paleonuz
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tinha varado bo seu jugo em que escapara a lorge bo-

telho, mandoulhe grandes presentes porque iho nâo quej-
masse , & dizendolfae quanto se honrraua de ho ter ali,

& ofiTrecêdose por niuyto grande amigo dos Portugueses.
E loâ lopez aceitou sua amizade, & proineleolhe de na
fazer nenhú mal ao jungo. E tomando ho crauo que hia

buscar, lornouse a Malaca, onde lãbem ao tempo des-

ta Ireyção náo eslaua lorge botelho que era darmada so-

bre Bintão. E neste mesmo dia pelejou com certas lan-

charas dei rey , & as desbaratou cõ morte de muytos
mouros, & sem morrer nenhum dos nossos. E por amor
desla trcycão se nâo fiou dali por diante de nenhum
mouro na fortaleza, & quando enlrauão nela era cõ muy-
lo recado. E sabendo el rey de Bintão a fim q ouuera
ho seu escriufio, perdeo a esperanqa por híis dias de po-

der tomar IMalaca por nenhu ardil.

CAPITOLO cxir.

De como ho gouernador inuernou na ilha de Camarão
,

^^ das causas porque não fez hi fortaleza»

Jj içando o gouernador aquele inuerno em Camarão,
mandou dar pendor a todos os nauios da sua frota : &
pêra saber se da pedra da ilha se poderia fazer cal, man-
dou que se fizesse. E quando a gente vio que se arma-
ua forno pêra isso, & despois fazerse cal, ficou toda pas-

mada cuydando q queria ho gouernador fazer fortaleza
,

&, darlhe nouo trabalho sobre o que tinhão passado na
viajem , & passauâo em inuernar naquela ilha sem tere

que comer, & trabalharem no pendor que se dana aos

nauios da frota, & assi ho diziao. E ho gouernador ho
sabia, mas dissimulaua: & bem quisera ele poder dei-

xar ali híia fortaleza , mas não se atreueo a fazela
,
por-

que pêra a deixar segura tinha necessidade de ver pri-

meyro ho porto de çuez pêra saber que forc^a linha cria-

da lio Soldão, porque sendo grande ficaua a fortaleza
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em perigo de se perder, ou era necessário pêra sua se-

guràí^a licar lio gouernador sobrela com toda a frota

,

])or(jue pêra ir â Índia & mandarihe de laa socorro, iiao

podia se nào em Feuereyro , & ele auia de partir pêra
a Índia em Agosto, & pêra ficar com toda a frota em
goarda da fortaleza nao podia ser, que lhe era forçado

tornar aquele anno aa Índia, porque quando partira de
laa não sabia ainda nenhua noua de Malaca, nõ deixa-

ua assentado de todo a Calicut nem a Diu
,
que vendo-

ho tanto tèpo fora da Índia, se poderiào fazer em cor-

po & darlhe oppresani cõ tomar algíia fortaleza. Assi

que segurando ho estreito coii) a fortaleza de Camariío,
que nào seguraua sem ver çuez arriscaua a Índia que
era o princij^al daquela conquista. E pêra também dei-

xar parte de sua frota sem saber o que hia em çuez

,

era muyto pouca cousa pêra pelejar com a armada do
Soldào que se dezia ser muy grande, & que leuaria nas

vnhas a nossa que ficasse, & ela leuada leuarião tam-
bém a fortaleza. Assi que se teuera fora a duuida de
çuez, cuja vista foy a principal causa que ho fez entrar

no estreito, jK>dera fazer a fortaleza em Camarão, &
deixarllie no mar alguas carauelas latinas & nauios de
remo, porque podeJU em todo tempo nauegar ho estrei-

to, & atrauessalo de hila banda a outra, & senhorearão
toda a costa Darabia da porta do estreito ate ho Toro,
porque os lugares que jazem nesta costa sam pequenos,
& por se nã veren» destruidos pagarão parias, com que
os nossos, asai os da fortaleza como da armada que lhe

ficara forào [)agos de seus soldos & mantimentos, & des-
ta maneyra dera esta fortaleza grande trabalho aas ter-

ras du Xetjue Dadem que jaziào naquela costa
, porque

lhes tolherão os mantimentos que lhes vão de Barbora,
Zeyla & doutros lugares da terra do Preste. E não a-
uendo armada do Soldão em çuez , não auia outra que
podesse impedir a nossa, porque se nào podia fazer por
não auer em todo ho mar roxo lugar em que aja madei-
ra pêra isso nem ferro, nem outros materiais necessa-
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rios pêra fabrica de nauios, saluo das geluas que disse

que saiu cuirio grandes barcas: E alguas nãos grossas

que, a Cambaya & ao Malabar as vào fazer. Assi que
por causa do gouernador não auer vista de çuez, ouue
por escusado fazer fortaleza em Camarão por todas es-

tas rezões : & com quanto se não fez fortaleza, a gente
-como digo leuou assaz de trabalho com ho pendor das
nãos & nauios da frota, & com grandes doenças, & com
não auer na ilha que comer mais que algíis camelos que
ficarão ainontados com a fugida dos mouros

,
que leua-

rão consigo quanto gado auia na terra: & também co-

mia a gente desse pescado que pescaua. E passado ho
mes de Junho, vendo ho gouernador que se lhe chega-
ua a mouqào pêra a Índia, & que lhe era forc^ado não
entrar mais polo estreito deste ferro, mandou a loào go-
mez que fosse na sua carauela fora ao mar & tomasse
algíja gelua pêra saber nouas do estreito & da armada
que ho Soldão teria em çuez, & que visse se podia afer-

rar a ilha de Maçuá ou a de Dolaqua, & Dolaqua estaa

em quinze grãos & meyo da banda do norte, & nouen-
ta & cinco legoas da porta do estreito da banda da ter-

ra do Preste, de cujo senhorio foy : he pequena, & não
tem agoa se não de cisternas, & estas em abastança, &
assi tem muytos mantimentos que lhe vão da terra fir-

me que estaa a vista dela, assi como riba lejo de Lis-

boa. Tem esta ilha muyto boõ porto. E por lhe vir muy-
lo ouro da terra do Preste, era pouoada de muytos mer-
cadores mouros que não obediciâo ao Preste com quan-
to a terra era sua. E partido loão gomez , nunca pode
lopar nenhíja gelua, nem pode aferrar esta ilha na ca-

rauela por lhe ser ho venlo contrairo, mas chegou tão

perlo que foy laa no seu esquife: & estando quasi pe-

gado com terra, vio nela muyla gente & toda armada
de terçados, arcos & frechas, & preguntarão aos nos-

sos que querião. E dizendo eles que saber, se lhe com-
prarião algiias mercadorias, disscrão os mouros que não
auia ali mercadores, se não gente de guerra, que goar-
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liassem suas mercadorias. E coesta reposta se foy íoão

gomez , & correo a illia em redondo &, descobriolhe to-

da a costa, & por lhe ho gouernador náo mandar que
chegasse aa terra Hrme não chegou, &. não fuy a Mai^uá
porque estaua dali dez legoas , &. foy ver a ilha de Nu-
ra onde se pesca ho aijoíar que estaa derrador de Doia-

qua. E ho aljôfar he muyto & muy íino, & dali se tor-

iiuu pêra Camarão, leuando estas ilhas pintadas pêra

ho gouernador as ver.

C A P I T O L O CXIII.

Da causa porque ho gouernador não quis fazer fortaleza

na porta do estreyto ^ éf do que fez em Adem.

v_yhegado lohâo gomez a Camaríio q foy meado lulho,
partiose ho gouernador pêra a porta do estreyto , onde
chegado, sayo na ilha de Mihum j)era ver se se podia
fazer ali fortaleza, & por lhe náo achar agoa, & por não
ver çuez : & por amor do Xeque Dadem que estaua
muy perto , & por não ter dòde se prouesse de manti-
mentos, lhe pareceo escusado fazela. E pareceolhe me-
lhor pêra goardar aquele porto, mandar ali cadàno hua
armada, em q aueria menos trabalho de se prouer de
inantimêtos que híia fortaleza. E tambcm considerou
que ainda que fizesse fortaleza & lhe desse hua arma-
da, que auia destar ali ho menos do tempo, porque es-

taua certo que desapegandose da fortaleza pêra aígiía

parte, ou dando caça a aigíias nãos de mouros, que auia
de ser cousa muy trabalhosa tornar tão asinha ao porto
se nào com outros venlos, Sc entre tanto tícaria a for-

taleza sô &, em muylo grande risco. E por todas estas

rezões a não quis fazer, & por sinal que fora ali ter,

mãdou aruorar em terra hua cruz feyta de duas ante-

nas, & mandou'que dali auante se chamasse aquela ilha

a da vera cruz, donde se partio pêra Adem : & em par-

tindo mâdõu a Ruy galuào (pur ter dele experiêcia des-
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forçado caualeyro) que fosse por capitão moor de loao
gonjez a descobrir a cidade de Zeila que está cinco le-

goas da porta do estreito pêra fora, na costa da Ethio-
pia em onze grãos da bãda do norte, cuja coniarca da
muyto trigo, muyta ceuada & niuyto miiho : ha grade
criação de gado grosso & miúdo de q se ordenha multi-

dão de leyte , de que se faz manteiga sem njedida : &
de tudo isto se carregão nãos pêra fora, & assi de muy-
ta cera brâca que ha na terra. Crianse também nela

niuytos caualos , & nace infindo encenso macho. Esia
cidade he de grande trato : he rasa & bem arruada , as

casas sam de pedra & cal , & de sobrados & cubertas
de terrados : te as genelas & portas lauradas de maça-
naria : he pouoada de mouros, que pola mayor parte sam
prelos , assi homês como moiheres , & outros sam bran-
cos , tratanse muyto bem , assi no comer como no ves-

tir, & andào a caualo. Chegado Ruy galuão a esta cida-

de quisera auer pratica com os da terra como leuaua
por regimento do gouernador, & por eles não quererem,
lhes queymou quantas nãos estauào no porto, porq não
leuassem mantimêtos aos lugares do mar roxo, que assi

lho mandou o gouernador : & nisto ho fez Ruy galuão
muy esforçadamente, & aqui se deitou coele híi Abe-
xim Christão q fora catiuo do feytor que ho Soldão li-

nha em ludá. E feyta esta destruyção no porto de Zey-
la, partiose em busca do gouernador q hia caminho Da-
dê , & chegou ao seu porto sem lhe acontecer no cami-

nho cousa algua. E surlo no porto, achou muy tas nãos
grossas & geluas varadas em terra bem pegadas ao mu-
ro, & assestada nelas muyta artelharia

,
que logo come-

çou de jugar em surgindo a nossa frota, & assi auia na
ilha de Cira mais fortaleza que dates, & no alto da ser-

ra desta ilha estaua armado hii trabuco q tiraua pedras

darrezoada grandeza, que também logo começou de lan-

çar : porem quis nosso senhor que não fez nenhu nojo

aos nossos. E segundo pareceo pelo muro da cidade,

auia nela mais gente que da outra vez, & muyto mais
TOMO III. ccc
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artelliaria & mellior, & deiLaua tamanhos pelouros como
os nossos camelos, como se despois vio, que lornauão a
tirar com os jieLuros cõ que llie os nossos tirauão. K co-

mo ho gouernador surgio , os mercadores da cidade lhe

mandarão cometer resgate das nãos que (inhão no por-

to. A que ele res|)ondeo que as não auia de dar, se nâo
por cinco Ciiristãos Portugueses que finháo catiuos em
Adem, que forao caliuos no bargantim de Gregório da
quadra como atras disse. E os mercadores não madarão
a isto reposta, & segundo despois pareceo foy polo re-

médio que tinhão achado pêra lhe não queymarem as

nãos que tinhão em terra. E vendo ho gouernador que
lhe não vinha reposta, quiserase vingar dos mouros com
tomar a cidade, &. lambem porque auia desperar no por-

to ale a líia noua Dagosto, &, mais quatro dias alem
que erão obra de quinze dias de delença, & no cabo de-

les era ho verdadeyro tempo pêra ir demandar a costa

da índia. E por todas estas cousas quisera cometer a

cidade, Sí ver se a podia tomar. E chamados todos os

capitães a conselho, proposlhe sua determinação, que
por todos lhe foy contrariada, dizendo que era cousa

niuy fora de rezão por vir na frota muy pouca genle &
a mais dela doèle, que quasi não auia quem mareasse

as nãos se não os fidalgos que estes hiao menos doentes,

& na cidade auia dobrada gente da que acharão da ou-

tra vez, &. ela muylo mais forte, de maneyra que pa-

recia que se perderiào se a cometessem. E vendo ho

gouernador que todos erão conlrele no cometer da cida-

de, buscou hu ardil pêra cometer tomala sem parecer a
LÍnguem que a comelia, & foy dizer que lhe queymas-.
sem as nãos que estauão varadas, porque como elas erão

os insl rumemos com que negociauão suas fazendas ãc

tralauão coelas, tanto mõtaua queymarenlhas como quey-
luarihe a cidade, porque tão desabrigados ficauão sem
elas como sem ela. E isto dizia com tenqão que vendo
os mouros queymarlhes as nãos sayrião da cidade a de^

fendelas , & os nossos lhes auiào de querer resislir, &
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dali se trauam a peleja antreles de que poderia resultar

tomarse Adem como se tomou a Goa, o que poderá ser

se os nossos forão tantos como forão no feylo de Goa,
& tào sãos. E porque os capitães sabiào que não era as-

si , forão também contra o que ho gouernador dizia, di-

zendolhe que posto que os mouros ficassem perdidos de
todo cõ ])erderem as nãos , muyto mais se perderia em
perderse hfi sô dos nossos, pois estaua certo ainda que
hum soo podesse queymar as nãos correr muylo grande
risco, quanto mais indo tantos como ele dizia que fos-

sem
,
que de necessidade auião de morrer algíis , & es-

tes auiào de ser dos fidalgos q não auia outros, & que
se ele daria cincoêta nãos por híi Português qualquer q
fosse, como queria auenturar cincoenta fidalgos por qua-
tro nãos. E vendo ho gouernador como lhe contrariauão

em tudo, ouue menencoria, & coela disse que verdade
era q daria cincoêla nãos por híi Português, porê que
auêturaria cincoêta fidalgos por quatro vacas, & que ele

na queria que os fidalgos queymassem as nãos, senão
os marinheiros, & que eles ho farião sem os homês dar-

mas : & foyse muyto agastado pêra a carauela de loào
gomez que ja era chegado cò Ruy galuâo, & ali aj Citou

obra de cê marinheiros cõ mestres & pilotos & deulhes
por capitão a loão teixeira bõ caualeiro, & como foy

noyte mandoulhe q saltasse ê terra & qymasse as nãos

& ê partido deiíoulhes a bêção, dizêdo. Meuscaualeyros
a benção de Deos vâ conuosco, queymaime as nãos des-

ses cães, que vos anéis de fazer melhor que os homens
darmas. E coisto partirão muyto ledos indo ele em sua
companhia no seu esquife, em que leuaua suas trombe-
tas, que tocarão cõ hum som muy esperto em os nossos

saltando em terra, a que acodirão obra de trinta mou-
ros que estauão em vigia das nãos , & os nossos como
os virão, hus remeterão a eles, & outros aas nãos a lhe

poer fogo com poluora : porem não pegou nelas se não
tão pouca cousa que lhes não fez nenhum nojo, & isto

por os mouros as terem cheas dagoa receandose de lhas

ccc 2
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OS nossos quoymarem. E vendo eles quão pouco danno
lhes faziao , cunlentaranse com rnatar os mais dos mou-
ros que vigiauào, & sem acodirem outros da cidade se

turuarão os nossos a recolher. E ho gouernador lhes fez

niuyLa honrra , principalmete a Fernadafonso mestre da
nao sancta JVlaria de serra, &: a Domingos fernandez

seu |)iloto , & a Bertolameu goncaluez mestre da nao
Bain Gião que ho fizerào dauantajem dos outros.

C A P I T O L O CXIIII.

De como ho (/ouernaJor cheqou a Diu^ ^ do que passou
com Meliquiaz.

V endo ho gouernador que na podia fazer nhu mal aos

imigos , & que auia aída ali destar latos dias, trabalhou

por tomar ho baluarte do molde que atrauessaua da ilha

de Cira aa cidade, & tomado fez assestar no alio dele

hum camelo nosso com que forâo derribadas muytas ca-

sas da cidade , & assi lhe desmãcharão duas vezes hÍ4

trabuco q os mouros tinhão armado: &: isto fez hu loão

Luís fundidor dartelharia mu3to boõ bombardeiro. E
assi mandou ho gouernador chegar bem ao muro da ci-

dade ho nauio de Buy galuão
,
que escolheo pêra isso.

E estando cercado de grandes arrombadas, esbombar-
deou muy ousadamente as nãos i] estauào varadas, &
lhes fez muyto danno, de modo que a cidade ficou as-

saz daneficada. E sendo quatro dias Dagosto, partiose

ho gouerrjador com toda a frota pêra a Judia, & auendo
-vista do cabo de Goardafum , correo a costa do reyno
de Vlcinde (que he a j)rimeyra índia ate ho rio Indo ).E
chegando aa costa de Cambaya, auendo vista da cida-

de de Màgalor & da de I*afe, foy demandar a ponta do
Diu, &, por ser tarde a nao quis dobrar, & surgio com
toda a frota, somente Simão velho & leroniuío de sou-

sa que hiào diante, que dobrarão a ponta & forão sur-

gir defròte de Diu : do que ho gouernador ouue niuylo
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grande menencoria, porque leuaua em tenção de toroar

Diu se ho achasse em desposiçào pêra isso, o que ele fi-

zera se aqueles dous capitães não forão diante, porque

Meliquiaz estaua em hiia quintaã sua duas legoas de
Diu, & tinha consigo toda a gête darmas. E tanto que
os nossos nauios surgirão, foylhe dado auiso per fuma(^as

& recolheose aa cidade com toda sua gente: & quando
ao outro dia chegou ho gouemador não pode fazer nada
do que trazia determinado, & prêdeo Simão velho & Je-

rónimo de sousa por se adiàtarê deJe & surgirê primei-

ro, & mãdouos meter debaixo da cuberta da sua nao

,

& mandou que perdessem as capitanias dos nauios que
tinhào. E despois de passada aquela menencoria os sol-

tou & lhas tornou a dar. E surto ho gouernador , Meli-
quiaz ho mandou visitar, mostrandose muyto ledo [)or

sua vinda, & mandoulhe tanto pão, & tantas vacas &
galinhas, & tantos carne} ros, & tanta soma de fruita

que abastou a toda a frota , & mandoulhe dizer que lhe

perdoasse de lhe mandar tão pouca cousa, porque ele

não era mais que hum almoxarife delrey de Cambaya,
& que ele ho iria ver aa nao. E ho gouernador lhe res-

pondeo que lhe não poderá mãdar cousa com que mais
folgara que aquele refresco, & que ho tomaua como
dhuin homem que tinha por m.uyto grande seu amigo,
& que folgaria muyto de ho ver pêra falar coele cousas
que importauão muyto a ambos, & mandoulhe algúas

peças, com que lhe pareceo que folgaria. Porem Mili-

quiaz não ho foy ver nem ao outro dia , nem em três

mais que ali esteue
,
porque com quanto tinha paz coe-

le , não se íiaua dele pêra ho ir ver aa nao, & cada dia

ho mandaua visitar com refresco , & lhe mandaua dizer

que ho iria ver: & mandoulhe pedir que lhe mandasse
os capitães pêra os ver & festejar, pois ho não podia fa-

zer a ele como desejaua. E ho gouernador os mandou pê-
ra verem Diu & sua disposição, &. IViiliquiaz lho mos-
trou Sc todos seus almazêes com as munições de guerra
que linha, & assi sua armada de fustas, Sl banqueteou
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05 & festejou os ho mais (jue pode, & a todos deu pe-

«^.is , &. lodos se tornarão muylo contentes dele pêra lu>

g()uernadi»r, a que contarão (jue Diu nau era tao Corte

como diziào , Sc que era mais fortificado com arteiharia

que por natureza de seu sitio, como disse no liuro se-

gundo. E nestes dias que ho gouernador acjui esteue
,

concertou com JVleliquiaz por recados que deixasse aii

hum feylor com cobre & especiaria pêra se gastarem
em Diu &. comprar roupa, & outras cousas que tinhào

valia era çofala & em Malaca , & que podesse ali man-
dar fazer hCia soma de bizcoyto

,
por quanto auia trigo,

6 se poderia fazer sem nenlma opresam : & deixou por
feytor da mercadoria que auia de ficar a hum Fernão
inartinz euangelho &- hum lorge correa por seu escriuão.

K pêra fazer ho bizcoyto a hum Christáo nouo chamado
andrade. E pesando despois a Miliquiaz de se fazer es-

te bizcoyto por lhe os mouros dizerem que era pêra ho
gouernador tornar coele ao mar roxo , ordenou de fazer

como Andrade teuesse parte com hua moura com que
fugia pêra ho sertão, & assi não ouue ho bizcouto ef-

feylo.. E vendo ho gouernador que Miliquiaz não ho
queria ir ver aa nao, & entendendo bem ho porque, de-

terminou de se ir, & inandandose despedir, se fez hua
manhaã aa vela caminho da Índia, & como lio Miliquiaz

vio aa vela , sayo com toda sua armada que serião bera

cem nauios de remo todos artilhados & apadessados &
fornidos de muyta gente. E sabendo ho gouernador que
Mili juiaz ho hia ver per hua fusia que niandou diante,

virou sobrele com toda a armada , & saluando ho com
toda a arteiharia & grita dos nossos & arroydo de trom-

betas , chegoti Milifjuiaz a bordo da capitayna na mais

peqiia fusta da sua armada, & ele mesmo a gouernaua:

& ho gouernador se pos abordo & fezlhe muyta corte-

sia, & falarão hu pouco, pedindo ao gouernador muylo
perJão de ho não poder seruir como desejaua, & q era

seruidor dei rey de Portuíçal , & seu. E dandolhe o go-

uernador muytus agardecimêlos , lhe màdou deitar na
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fusta quatro mouros de grade resgate q leuaua catiuos,

& cõ grandes oíTrecirjoêtos daniizade dhii &, doutro se

despedirão. E ho gouernador seguio a rota de Cbaul

,

dizêdo aos fidalgos da sua nao q aqle mouro sabia muy-
to , & q sempre tinha Jeuãtado hu pé pêra dar hii cou-

ce, & q ho não quisera ir ver â nao estando surto, porq
poderá ser q se entrara dentro q ho não deixara sair, &
q viera despuis de ir à vela por lhe mostrar a sua fiola.

CAPITOLO CXV.

De como ho gouernador achou em Chaul Tristão dega
com reposta da embaixada com que foy a el rey de

Cambaya,

X artido o gouernador de Diu, mandou diãte a Antó-
nio raposo no seu nauio, que fosse dizer a Goa como
hia , & a Ruy galuão & a leronimo de sousa ho mesnio
a Cananor & a Cochi. E ele se foy dereyto a Chaul,
onde Nizanialuco lhe mandou fazer grade festa , & mà-
dou muyto refresco & assi as páreas q deuia. E por seu
consentimêto deixou tãbê aqui ho gouernador feyloria

com fazêda pêra se feytorizar, & mais deixou hu loão

faleiro pêra fazer duas carauelas : & assi mãdou daqui
leuar muyto salitre, enxofre, linho, trigo & arroz. E
aqui achou Tristão déga que tinha mandado com em-
baixada a el rey de Cambaya sobre lhe dar fortaleza em
Diu , & vinha coele hu messejeiro do mesmo rey q deu
de sua parte ao gouernador híi caualo muyto grande &
fermoso com híias cubertas daceiro, & híia sela do mes-
mo â sua maneyra & hiia adaga de sua pessoa , & pêra

el rey de Portugal bua douro : & assi deu hua carta dei

rey ao gouernador, em que lhe dizia q faria tudo o que
ele pedia por seu embaixador como lhe diria IVliligupí

era sua carta a que se referia. E Miligupí escreuia ao
gouernador q el rey de Cambaya era contete de dar fey-

toria em Diu, & fortaleza, & que cadãno se gastarião
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em Cambaya corenla mil quintais de cobre a preíjo de
nouenia xeraliiis ho bahar, & assi se gnslariao outras
iDercailorias de Portugal, & das de Cãbaya dariao ao
feytor de Diu as q quisesse, & q el rey de Cábaya que-
ria mandar a Malaca hu stàte dos Guzarates, & que pe-
dia seguro pêra quantas nãos de Cambaya lâ fossem : &
q rogaua muyto ao gouernador que lhe mãdasse a nao
nieri. E Tristão dega disse ao gouernador que achara
el rey de Caníbaya na raya de seu rejno cora híi pode-
roso campo de gente de pé & de cauaio , & q linha
guerra cò elrey do Màdo seu vezinho, & que quando ho
vira lhe íizera muy boÕ recebimento, & ho mandara a-

gasalhar muyto bem , se não que tardara bem três me-
ses em ho despachar, dizõdo que ele sabia que auia de
1'ir outro gouernador de Portugal , & que isto sabia cer-

to, porque ho secretario da índia ho dissera ao seu em-
baixador que mandara ao gouernador quando viera de
IWaIaca. E se lào cedo auia de vir outro gouernador,
que pêra que era fazer nenhu concerto pois o que vies-

se ho desmàcharia se lhe viesse á vÕtade : & q despois

de muytd' trabalhosamête lhe fazer perder ho credito de
vir outro gouernador, na auia remédio pêra conceder
fortaleza em Diu , se nao feytoria, & isto acÕsclhado de
Meliquiaz, a quem IVleligupim lhe dissera que pesaua
muyto de se fazer fortaleza, & q el rey daua fortaleza

em Maim , ou em hua ilha que esta no canal de Goga

,

onde outra vez a daua, mas o gouernador a nao quis a-

ceitar, & em Maí disse Tristão dega que era muyto lon-

ge de Càbaya , & q fariào as mercadorias muyto custo

era as leuar là , & que a ilha não tinha boõ porto pêra

as nossas nãos. E por derradeiro dissera el rey que ele

diria aiMiligu[)í o que escreuesse ao gouernador, & pois

ele escriuia que el rey daua fortaleza em Diu que assi

seria: porem nao foy assi segudo direy a diante. E co-

fiado o gouernador que seria verdade, despachou logo

ho messejeiro dei rey de Cambaya, a quê escreueomuy-

tos agardecimêtos da fortaleza em Diu , & que el rey
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seu senhor por ho amor, amizade & trato que folgara de
ter coele , nào matídara nííca fav^er guerra a sua terra,

& se suas nãos & gente tinhâo recebido algii danno, fo-

ra por ajudarem seus imigos , assi como fizerào em Ma-
laca & em Adê. E a Miliguju escreueo agardecimêtos

da parte dei rey seu senhor mais miudamête por fazer

bê as cousas de seu seruit^o , dandolhe mu yta esperan-

ça de receber por isso grandes mercês , & q dissesse a

eirey de Càbaya q ele tinha corregida a nao Meri pêra

lha mandar, & que logo lha mandaria: & pêra a leuar

ficou ho a)essejeiro delrey de Cambaya com ho gouer-

nador, & mandou estas cartas a elrey. Despachadas es-

tas cousas em Chaul
,
partiose ho gouernador pêra a vi-

la de Danda que he de seu senorio , onde sabia q esla-

ua metida hCia nao de mouros do Cayro, q partindo de
Calicut cõ outras pêra ludâ arribarão com ho temporal

que disse â costa da índia & meteranse por esses por-

tos de Cãbaya ate mote deli. E esta vila de Danda está

na costa ãtre Chaul & Dabul : he muyto viçosa & abas-

tada de mantimêtos, & tê híi muyto boõ porto em que
pode entrar carraças quanto mais nãos, tem defronte

seys braças da terra firme hiàa peqna ilha em que os

mouros (de que Danda he pouoada ) tem hiia fortaleza

do tamanho dos paços de cima de Lisboa : he em si muy-
to fermosa com muytos jardins de diuersos aruoredos &
de muytos tanques dagoa que a fazê grãdemête fresca,

& tem ao derredor grandes várzeas que dão muyta so-

ma darroz , & de linho. E esta ilha foy a primcyra cou-

sa que os turcos ganharão quando tomarão a êpresa do
reyno de Daquê, & dali ho começarão de conquistar. E
chegado ho gouernador, màdou dizer ao tanadar de Dan-
da que bê sabia que aqla nao q ali estaua era de mou-
ros do Cayro nossos imigos que lha deuia dêtregar co-

mo a capitão mor dei rey de Portugal, cujo vassalo era

Nizamaluco senor de Chaul, q tambê ho era daquela ter-

ra : 6c cõ licença q ho tanadar de Danda mandou pedir

a Nizamaluco pêra entregar a nao, a entregou assi cas-

TOMO III. DDD
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CO como aparelhos & toda sua carga cj forão três mil quin-

taes de piínêta &, gingibre. E em (|narito ho gouernador
ali esleue , andou costeando aí^la ilha de Dada de q ti-

nha nolioia, Sl desejaua de a tomar aos turcos, ^ sabia

q era hua das bt)as cousas ^ auia naqlas partes , & ^
era abalime(o seu terêna turcos, &, sabia q têdoa ^ ti-

caua ei rey de Portugal sefior de Chaul de todo & de to-

da sua comarca: & pêra se sosteraqla fortaleza nâoerao
necessários mais de ce homês que a mesma ilha mante-
ria , & a mais se mais quisessem, & q estaua perto dd
Goa: & despois escreueo sobnsso a el rey seu sefior,

mas não ouue efleylo. E õlregue ho gouernador da nao

q digo, soube q os mouros leuarão per hu esteiro dali a
cico legoas hus corèta fardos de piíueta, mãdou por eles

a lorge dorta, & a Afonso Anrriquez e dous bateys ar-

mados, & os donos da pimõta quàdo os viráo ir nao ou-

sarão de lhes resistir, & fugirão deixando a pimenta (|

eles leuarão ao gouernador, q se partio logo pêra Da-
bul , òde sabia que estauão outras nãos de mouros da
conserua ^ <^ligo, & mandou as pedir ao tanadar, q res-

pôdeo q escreueria sobrisso ao Hidalcão seu seilor & fa-

ria o que llie niàdasse. E porq o gouernador vio q auia

dauer delcqa ate ir recado ao Hidalcão & tornar, não
quis esperar, & làbê não quis tomar as nãos por ter paz

cõ ho Hidalcão , & desejar dauer dele as tanadarias da
terra firme de Goa , & quis ter cõprimeto coele despe-

rar sua reposta. E como digo porq auia dauer nisso di-

jaíjão, & era necessário não se deter, deixou a Lopo vaz

de sam Payo na sua nao surta na boca da barra deDa-
bui cõ regimeto q não deixasse sair as nãos nem outras

nenhíias ate não ver seu mandado , & mandou ficar coe-

le a Vicente dalbuquerque na nao de Fero dalbuquerqiie

seu primo: & mandado dizer ao tanadar que lhe leuassê

a Goa a reposta do Hidalcão, se partio pêra lâ.
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C A P I T O L O CXVI.

De como partio de Portugal loâo de sousa de lima por ca-

pitão mor das nãos de carga, ^ do que lhe aconleceo,

X\ este anno de mil & quinhêtos & treze
,
parlio de

Portugal por capitão mor darmada da índia hu fidalgo

chamado loão de sousa de lima. E os seus capitães a
fora ele forão Anrriq nunez de lião & Frãcisco correa.

E partindo de Lisboa a quatorze de Marejo, forào lodos

jíitos ate ho cabo de boa esperãça , õde se apartarão ca-

da hii por seu cabo cõ bú grande têporal q lhes deu na-

qla parajê. E seguido a capitayna sua rota, foy ter sò

a JVIoíjãbique a vinte dous de lunho da era sobredita, q
foy a mais breue viajem q ate então se fizera. E estado
ali esperando polas outras nãos, chegou Anrriq nunez
des{)ois dele dez ou doze dias: & vendo q não chegaua
Francisco correa , não se quis mais deter

,
porq tinha

detença em Melinde, a cujo rey leuaua hú presente dei

rey de Portugal, & cartas pêra ho soster em sua amiza-
de. E partido pêra Melinde, chegou lâ ê obra doylo
dias, & deu ho presente a el rey, & assi a carta de muy-
tas palauras damizade, q el rey de Melinde muy bê me-
recia por quão fiel seruidor fora sempre dei rey de Por-

tugal, & quão verdadeyro amigo dos nossos, socorrêdo-

ihe sêpre ê suas necessidades & agasalhando os como a

seus vassalos. E em quàto se loão de sousa aqui deti-

nha , Francisco correa q se apartou dele cÔ ho têj)oraI

seguio sua viaje pêra Moçàbiq : & cuydando q fazia boa
viajem hia por isso muyto soberbo, dizedo q metido em
híia pipa leuaria hila nao â índia. E indo assi , foy por

fora da ilha de sam Loureníjo sem ho saber: & auendo
vista dela , cuydou q era Moíjãbique , & foy a deman-
dar. E chegado perto de terra conheceo a ilha, & como
sabia muyto em vez de tirar caminho da índia, rodeou

a ilha pêra ir a Moçãbique. E leuãdo esta rota des])OÍs
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de rodear a ilha q liia be èpegado, foy ter as ilhas de
sam Lazaro: & indo por elas, coraeçou daparecer hu
fogo em terra , & algus dos nossos atetarão parele , di-

zêdo q parecia sinal que lhe faziíio. E ho piloto disse ^
iiào era nada, q nào aula ali de que fazer sinal , & sem
lanqar pruino peia saber q fundo auia por ali, indo qua-

bí onde parecera o fogo (q auia liua hora q viao) supi-

lamête foy dar a nao em hu parcel onde assentou na
área & abrio, & por ser a agoa baixa se poderão os nos-

sos saluar no batei &, no esquife da nao, a q fizerâo ar-

robadas, & metêdo ho matimento q poderão & ho cofre

dei rey se partirão pêra Melide , ode chegarão quasi

mortos cõ fome & cõ medo de se perdere no mar. E
chegados a IVlelinde, remedeou os ho capitão mor cõ

soldo q lhes pagou dos cofres dei rey. E vindo hua vez

de terra Anrriq nunez de lião & Francisco correa pêra

as nãos, fazia ho mar tamanho escarceo cõ ho vento

grade q vèíaua q çoçobrou ho esquife em q hião, & a-

fougouse Francisco correa cõ outros algus, & Anrriq
Dunez escapou ás costas de hu marinheiro q ho saluou :

& despois disto partiose loa de sousa pêra a índia &
coele Anrrique nunez, & chegarão a Goa quando ho go-

vernador eslaua no porto de Diu q vinha Dade. O q sa-

bido por loão de sousa, partiose pêra Cochí
,
pêra ele

& Anrique Nunez descarregarê a carga q as nãos leua-

uão & carregarè despeciaria.

C A P I T O L O CXVII.

De como ho fjouernador ouue as seys nãos de mouros q
arribarão á costa da índia.

v_yhegado ho gouernador a Goa, acliou }ii hu presente

ílhus ])anos ricos da Pérsia q se chamâo camarabãdos,

í] sã douro &c seda, & hil anel dhu diamao de preço. E
isto lhe màdou hu èbaixador do Xequismael

, q ele mà-
dara a el rey de Daque & ao liidalcão cõ grades & ri-
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COS presentes, pêra q tomasse as suas carapuças & os

liuros da sua seita q eles não quiserão tomar. E este ê-

baixador pola fama q achou do gouernador , & pola q
auia dele no capo do Xequisniael , desejou de ter coele

amizade & conhecimêto, & por isso lhe mãdou aquele
presente, & não achando o q ho leuou ao gouernador,
o deixou cõ recado parele q como chegasse ho iria ho
embaixador visitar & tornouse parele. Assi também a-

chou ho gouernador em Goa hu judeu Português mora-
dor em Jerusalém

,
que lhe deu da parte do goardião de

sara Francisco de lerusalê húas cotas tocadas em muy-
las relíquias, & hiia cãpainha da capela de nossa seno-
ra do mesmo mosteiro com q langião â missa, & por se-

rê aqlas duas peças de muyta estima lhas mâdaua. E
este judeu disse ao gouernador q ho goardião ficaua no
cayro, onde fora a chamado do Soldão, & assi achou hua
carta do Hidalcão q lhe mandou por híj Bramene sendo
ele ao mar roxo, & hii diamão rico & três turquesas, &
dizia na carta q mandasse hum homem de peso pêra se

acabar a paz q estaua começada
,
porq Diogo fernâdez

que là fora nào Jeuaua mais poder q pêra pedir as ter-

ras de Goa: ode eslãdo ho gouernador lhe foy dada ou-
tra carta do hidalcão, em q lhe pedia muyto q lhe qui-

sesse alargar as duas nãos q estauão ê Dabul , assi por

eerem de mouros seus amigos, como por se lhe fazer na-
quilo hõrra muyto grande

,
pois sendo os mouros nossos

ímigos, valia ele tanto por amigo dei rey de Portugal
que escapauão em seu porto. Ao q ho gouernador res-

pondeo que bem sabia de quanto os senhores sentião fa-

zerê os vassalos cousas contra seu regimento. E que ele

era vassalo dei rey de Portugal &. seu gouernador, &
que no regimento que tinha nenhua cousa lhe era ião
encomêdada como a deslruyção dos mouros, principal-

mente dos q quisessem guerra coele, & os de Calicut

(q erâo os por que lhe rogaua) a quiserão sempre com
os nossos, & â Ireyção matarão n)uy(os deles eu) tem[)o

dePedraluarez, & por isso não podia fazer o que lhe ro-
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gaua, & mais que oiilhasse ele sem paixão, ^ se tendo
a mesma causa que el rey seu senhor linha, hú seu ca-

piuio fizesse o que lhe ele rogaua quanto folgaria coisso,

& que pena lhe daria se ho Hzesse, & por hi veria se

era rezào que fizesse o que lhe rogaua. E vista polo Hi-
dalcào esla reposta do gouernador, ouuesse por salisley-

to
,
porem quis que pois ho nào fazia por seu rego que

ho fizesse por juslicja , dizendo q aquelas nãos por de-

reylo eráo suas, & (jue forào â costa com lõpo, & pois

estaua isto claro que como lhas queria tomar. Ao q ho
gouernador respondeo ^ ir â costa se cliamaua quando
híia nao se fazia em pedaços, ou abria & se perdia a
mercadoria, mas que as nãos estauào saãs & com toda
sua carrega, & que entrarão e seu porto como êtrauão
ou Iras nãos, & por isso não erão suas, q os dereytos da
mercadoria bem os podia leuar cc^mo senor do porto, po-

rem que as nãos & especiaria erào de nossos immigos.
IL pois ele desejaua a amizade dei rey seu senhor & sua,

nào deuia de receber seus immigos no seu porto. E ve-

do ho Hidalcào que nem por ali ho podia leuar, come-
tcolhe que fizesse algu |)artido com os mouros, porque
nào ficasse de todo destruydus , & que nisto receberia

muyto boa obra. E porq nào parecesse ao Hidalcào q ho
gouernador chegaua ao cabo coele , & porque fazia ho

proiieilo dei rey seu senur cô fazer prazer ao Hidalcào,

íez concerto cõ os donos das nãos que lhe dessem ame-
iade da especiaria de graça, & a outra lhes pagaria com
mercadorias. E estando pêra acabar este côcerto , veo

ter à barra de Dabul hiia nao de mí^uros de Magadaxó,
que auendo vista dos nossos pí)rq nà podiào fugir enca-

lhara cõ a nao em terra, pêra ode logo fugirào, & Lopo
vaz tomou a nao q achou carregada de cera &. de mar-

fim , cõ que pagou amelade da especiaria que auia de
pairar aos mouros com mercadorias. E desta maneyra
ouue de graça toda a especiaria, que foy tanta que a

carregou na sua nao, & na em que estaua Vicête dal-

buquerque & foyse a Goa, onde ho gouernador fez ho
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mesmo partido q fizera coiu os niouros que estauão em
Dabul , com outros de Caiicut que estauào em Cang:i-

car
,
por ser também porto do Hidalcão, & isto sem lhe

ele falar nisso pêra ho obrigar. E em goarda desta nao
deCágicar estaua António nogueira capitão de hiaa nao.

E sabêdo ho gouernador q estaua outra em Baticalá,

n)andou laa António raposo com recado aDamechatí go-
uernador por el rey de Narsinga, que com medo do go-

uernador a entregou logo, & outro tanto se fezein Man-
galor, ode tambê arribara outra nao de Caiicut, & foj

là Fernão gomez de lemos. Assi que das seys nãos que^

partirão pêra ludá como disse nenhua não passou de (^a-

colorâ, ê cuja parajem lhes deu a tormenta com q ar-

ribarão à costa da Índia, & todas forão tomadas & des-

carregadas pêra se carregarem as nãos que auião dir a-

quele anno {)era Portugal, saluo duas q ho gouernador
deu a el rey de Caiicut que lhas mandou pedir, dizen-

do que erào suas , & isto quando lhe pedio paz &: Ihô

deu fortaleza em Caiicut.

CAPITOLO CXVIII.

De como el rey de Narsinga mâdou húa embaixada ao
cfouer7iador sobre os caualos de Goa,

Hd estando ho gouernador em Goa, cheg;ou hu embai-
xador dei rey de Narsinga, q lhe trazia sua embaixada
sobre fazer paz & amizade com el rey de Portugal , cõ
determinarão de fazer guerra ao Hidalcão, & a outros

senhores do reyno de Daquê : & assi que ho gouernador
deixasse ir aos seus portos que tinha naquela costa os

caualos Darabia & da Pérsia q auião de ir a Goa. E a
primeyra vez q ho êbaixador foy ver ho gouernador, lhe

deu huas manilhas douro & pedraria, & assi algus aneys
& outras joyas ricas, & panos de Bisnegar que lhe el

rey de Narsinga mandaua de presente, & a pos islu lhe

propôs sua embai;íada. E como ho gouernador desejaua
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niuylo q el rey de Narsinga fizesse g^uerra ao Hidalcao
j)rra ()ue se s.iysem os turcos do reyno de Daquem : ho
priíneyro polo da êbai.\;»da sobre que praticou foy esse,
persuadindo com muytas rezões ao embaixador por ode
el rey de Narsinga deuia de fazer esta guerra, a que
Jlie ajudaria conj todo lio poder dei rey seu senhor, &
mais tolheria q não viesse mais gente branca ao Hidal-
cao do eslreyto. O que pareceo bem ao embaixador, &
lhe alRrmou q el rey de Narsinga estaua muyto abalado
pêra fazer esta guerra , & mais se fossem os caualos a
seus portos como pedia. Ao q ho gouernador respôdeo
que antes ele daria os caualos a el rey de Narsinga que
ao Hidalcao, mas deixalos ir a seus portos, pola perda
que el rey seu senor perderia na renda dos dereilos que
tinha deles. Que darlhe os caualos ates q ao Hidalcao
enlèdiase comprandolhe ele os dereytos , ou fazendo a
isso hu partido que fusse boõ pêra ambos, & com con-

dirão que ele teuesse com el rey seu senor verdadeira

paz & amizade. E ho embaixador disse que não trazia

coinissam pêra ho cõcerto dos caualos: porem ho gouer-

nador enlendeo nele outra cousa, & por isso falou em
ai, o q logo se pareceo porque dali a dous dias ho ebai-

xador tornou ao gouernador, & disselhe que posto que
não trazia comissam dei rey de Narsinga pêra fazer par-

tido coele sobre os caualos, que lhe daria poios derey-

tos de mil caualos sessenta mil pardaos, mas que os mer-
cadores q os trazião os não auião de vêder se não a el

rey de Narsinga, & que lhe auia de dar hua fusta das

nossas q fosse em sua goarda ale Honor. E que el rey

de Narsinga quando mandasse a Goa por estes caualos,

mandaria Iodas as mercadorias que soyão dir ao porto

de Haticalà , &6 que as daria pelo pre(^o q la valião. E
ho gouernador nào quis, & pedia cem mil pardaos, &
mais que auião os mercadc)res de vender os caualos a

quem quisessem
,
porque nã se frizendo assi este parti-

do, elrey seu senor perdia muyto nos dereytos dos ca-

ualos , & mais desfaziasse ho porto de Goa
, q coesles
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caualos ficaua dos melhores da Índia, & mais assentã-

dose Ormuz como ele esperaua em nosso senhor, & el

rey de Portugal quisesse que os caualos fossem a Goa &
não a outro nenhu porto (o que podia tolher cora a ar-

mada q trazia) sem nenhu cabedal podia ganhar tanto

como na mina. E por isso por mais que ho embaixador
apertou sobre ho gouernador assentar no partido dos

sessenta mil pardaos níica quis, & despedioho cora híi

presente pêra el rey de Narsinga em nome dei rey seu
senhor, & foráo dous caualos Arábios de preço de sete-

centos pardaos cada híi , & vintojto couados de veludo

preto & tríta de damasco, & seys barretes vermelhos.

E primeyro q se fosse, lhe mâdou o gouernador mostrar

as estrebarias & caualos que el rey seu senhor tinha em
Goa, & os alifantes : & assi as galés que mandaua fazer.

CAPITOLO CXIX.

De comofaleceo el rey de Calicut
^ ^ lhe sucedeo Nam-

beadaritn seu irmão,

Oabendo ho gouernador que nâo ouuera effeyto a for-

taleza que deixara assentado que se fizesse em Calicut,

& a causa porque, como foy ê Goa despedio dõ Garcia
de noronha q se fosse a Calicut, & tornasse a reformar
a paz que assentara com Nambeadarim

, q tinha pêra
isso comissam dei rey de Calicut, & que pedisse a for-

taleza no lugar em q lha dates dauão, & dandolha co-

meçasse logo de a edificar. E partido dom Garcia de
Goa, foy ter a Cananor, onde soube as reuoltas que fo-

rão sobre a prisam de Pocaracê quãdo ho gouernador
era ao mar roxo. E achou Pacaracem vsurpado de sua

fazenda que lhe ho nosso feytor tomara por consentimê-

to dei rey de Cananor que fauorecia contrele ho goazil

q era seu imigo por ele ser muyto amigo do seruiço dei

rey de Portugal : o que sabêdo dom Garcia ho fauore-

ceo , & disselhe que se não agastasse pelo que lhe fora

TOMO III. EEE
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feylo & pola perda q recebera, porq ho gouernador lhe

faria justiça & ilie satisfaria sua perda, &c leuouho cõ-

sigo pêra lhe ajudar no negocio de Calicut, por cjuâto

era conhecido do çamorim & de Naiubeadarim & tinha

credito coeles. E chegando ele a Calicut, soube que el

rey de Calicut era falecido, & socederalhe Nambeada-
rim seu irmão q àdaua occupado em assentar cousas do
reyno pelo que nào podia entender no negocio a que
dom Garcia hia , & por isso ele se ouue dir pêra Co-
chim a fazer a carrega das nãos que auiào de parlir a-

qiiele anno pêra Portugal, &- deixou Pocaracê em Cali-

cut pêra que qiiãdo visse tempo constlhasse a el rey de
Calicut, que pois ele sendo principe procurara tanto que
el rey seu irn)ào fizesse paz com eirey de Portugal &
lhe desse fortaleza em Calicut, que agora q era rey ho
fizesse pois podia. E chegando dom Garcia a Cochim,
soube como a el rey de Cochim lhe pesaua muyto da
paz cõ el rey de Calicut, & muyto mais dei rey de Por-

tugal ter fortaleza na cidade, porque tendoha temia que
tornasse Calicut a sua prosperidade, & q se desfaria ho

perlo de Cijchirn & ele perderia muyto de suas rendas,
&, tornaria a ser tào pouca cousa como dates. E assi sou-

be q ele 8c eirey deCananor, a quê pesaua também des-

ta paz, côselhauào secretamele a el rey de Calicut que
nào fizesse a paz, nem desse fortaleza, & que se qui-

sesse proseguir a guerra de seu antecessor contra os nos-

sos
, q eles ho ajudarifio com toda a despesa q lhe fosse

necessária pêra a guerra. E assi lambe soube que el rey

de Cochim tinha muyto grande pesar de se tomar Goa
&: sosterse, que recebia nisso grade perda: porque nao
auendo hi Goa auiào os da nossa armada inuernàdo na

Jndia dinuernar em Cochim, & hi se auia de reformar

a armada, & pêra isto acodiào muytos manlimêtos a Co-
chi , de cujos dereytos ele leuaua três mil cruzados, a

fora outras cousas em que ficaua muyto dinheiro dos nos-

sos com que Cochim se fazia njuy rica, o q nào auia de

s€r inuernSdo os nossos õ Goa. E foy certo que el rey
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de Cocbim induzido de António real & de Lourenço mo-
reno q querião ma! ao gouernador escreueo a el rey de

Portugal inuylos males de se sosler Goa como lhe eles

tambê escreuerào, principalmête António real em que
el rey tinha muyto credito, por se lhe ele mostrar era

suas cartas muyto dorido de sua fazenda & grande apro-

ueitador dela. E aos capitães & homês que lhe parecia

que auião de falar cõ el rey, mostraualhe em Cochim
as boas obras q ho gouernador mandaua fazer, & dizia-

Ihes que dissessem a el rey que ele as fazia, & as q ele

fazia que nào erâo boas , dizia q ho gouernador as ma-
daua fazer: & coisto fazia com el rey de Cochim que
nas cartas que escreuia a el rey que ho abonasse, di-

zendo quanto se doya de sua fazêda & quãto aproueita-

ua sendo tudo ao contrairo. E em lalo ho abonaua el

rey de Cochi que escreueo a el rey
, q qiiãdo ho prín-

cipe herdeiro de Cochim quisera tomar ho reyno q lhe

resistio Gôçalo de siqueyra & os outros capitães como ja

disse, q António real & Lourêço moreno forão os q ho

sosteuerão em seu estado, o que se soube pola reposta

q el rey de Portugal escreueo a esta carta q ho gouer-

nador vio. E por estas cartas laes q el rey de Cochim
escreuia a el rey de Portugal, & assi António real, Lou-
renço moreno & Gaspar pereyra , màdaua ele naquela

armada q posesse ho gouernador em conselho com os fi-

dalgos & capitães da índia, se era bê sosterse Goa ou
não, & que lhe màdasse o gouernador os pareceres de to-

dos, pêra fazer o que fosse mais seu seru iço. E isto cõou-^

iras cousas , mandou a Gaspar pereyra q ho dissesse ao

gouernador, a qnê Gaspar pereyra queria mal como disse,

& por isso sendolhe dadas estas lemljranças ê Cochim, co-

meçou logo de dizer pubricamente que el rey lhe manda-
ua que fosse ver Goa , & que se lhe {carecesse que não

era pêra se soster que a mandasse derribar: & mais que
mandaua que se nào fizesse paz cõ el rey deCalicut an-

tes ho destruysem : & isto tudo por lhe parecer qdánaua
ho gouernador, & lhe faziaperderho credito com agente.
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C A P I T O L O CXX.

Do q ho gouernador fez em Cananor.

J^espachadas pelo g-ouernador em Goa as cousas que
linliâo disso necessidade

,
partiose pêra Cochiin. E es-

tando na barra de Goa ates de sua partida forão hi ter

coele Fernàio perez dadrade & outros fidalgos que ho
hiào ver, &. pedirliie licent^a j)era se irem aquele anno
pêra Portugal : &, Ferníío perez liie deu cota de como fo-

ra desbaratada a grande frota de Patehonuz, & da dis-

posição em que deixara Malaca. E seguindo daqui sua
rota foy ter a Cananor, onde foy necessário deterse pê-

ra tornar a soldar muytas cousas que se fizerao contra

ho seruic^o dei rey seu senhor em quanto ele foy ao mar
roxo, assi como nào disistir JVIamele do titulo de rey das

ilhas de Maldiua, & màdar fazer guerra ao rey da ilha

de Candaluz, & em se tornar a Cananor ho goazil que
ele tinha feyto cõ el rey que ho lançasse fora por ser ini-

migo do seruiço dei rey seu sefior , &, querer grade mal
aos nossos, & também porque soube a morte do çamo-
rim & da sucessam de Nambeadarim no reyno de Ca-
licut. E estando aqui soube que era feyta hua conjura-

ção antre António real, Lourèço moreno, Diogo perey-

ra de Cochi , ho vigayro geral , & Gasj)ar pereyra pêra

tratarem todos com a fazenda dei rey seu senhor & ga-

nharem coela quãto podessem , & assi ho faziào que a-

quele anno comprarão oitocentos quintais de calaim &
obrigarãse a pngalo em pimenta a seus donos, & Antó-
nio real compraua soldos aos nossos a cincoeta por cen-

lo &, pagauallio em cobre, que lhe lornaua logo a com-
])rar por muyto menos do que valião. E desta maneyra
lodos os portos da costa da índia erào cheos de cobre,

& assi de muyta pimêta que vendiào aos mouros, o que
era muyto defeso j)or el rey de Portugal. E assi Antó-

nio real &. Lourenço moreno fazião que dauâo ho cobre
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ílante mão aos vendedores da pimenta pêra a feytoria

:

& Diogo pereyra hiase á serra cora dinheiro seu&com-
praua a pimêta muyto barata, & na feytoria vêdia a po-

lo preço que valia nela. E assi faziâo outras raiiy tas cou-

sas cõtra ho reginiêto dei rey de Portugal ê muyto seu
deseruiço & destruyqão de sua fazêda. O que sabido pe-

lo gouernador, destruyo esta cõpanhia, & de Cananor
n)ãdou que ho vigayro geral se fosse aquele anno pêra

Portugal, pêra onde também ouuera de mãdar António
real se não soubera que se queria ir, & a Diogo j)erey-

ra mãdoulhe q não esíeuesse mais em Cochim Sl se fos-

se logo pêra Goa, indo primeyro a Cananor pêra se ver

coele , & mãdou chamar Gaspar pereyra pêra ho trazer

cõsigo pois era secretario. E se lhe não fora por dar de-

sauiamento á carrega das nãos de Portugal , ouuera de
priuar do oíBcio de feylor a Lourenço moreno & inanda-

lo pêra lâ: & isto sem nenhíi deles saber a causa por-

que, nem ho gouernador quis que a soubessem porque

os não auia de castigar como merecião, por ho grande

credito que tinhão cora el rey seu senhor, em tanto q
os isentaua dele, & lhe mãdaua que não entendesse miu-

damente em sua fazenda. E chegado Gaspar pereyra a

Cananor como se vio com ho gouernador, que foy na

camará da sua nao, disselhe das lembranças que el rey

de Portugal mandaua que lhe fizesse, dizendo q não ou-

uesse por mal fazerlhe sua alteza aquela honrra & mer-

cê, & confiar aquilo dele, porque ho mandara â índia

com grandes carregos. E ho gouernador porq ho conhe-

cia , & sabia que el rey não mandaua aquelas lembran-

ças se não por sua enformação & dos outros q disse, rio-

se do q lhe dizia, & disselhe que ele não se escãdaiiza-

ua de lhe S. A. mãdar q fosse seu lêbrador das cousas

que comprião a seu seruiço , antes lhe fazia nisso a

mayor mercê do mundo, porque como ele era home não

podia acertar ê tudo, & màdoulhe que lhe mostrasse as

lêbranças, que forâo estas.

Que posesse em pratica com os capitães & fidalgos
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d.i Incli.1 se lhes parecia bem soslerse Goa, & lhe mã-

dasse seus pareceres.

Que nau se tomasse nenhua nao Dormuz
,
por quan-

to el rey pagaua páreas & era seu vassalo.

Que se não occiípassem as nãos da carga em cousa

que lhes desuiasse não partirem a tempo, & que se cor-

regessem com tempo pêra se não dilatar sua partida.

Que dali por diante se não dessem quintaladas se

não aos capitães, porq dantes dauanse a outros oíiiciaes.

Que em nenhij lugar da índia se não dessem casa-

nienlos a nenhum dos nossos que casassen) neles.

Que se tirassem os acrecenlamenlos dos soldos que

dera ho viso rey.

Que se fizesse paz com el rey de Cambaya.
Que se cometesse a Meliquiaz que desse fortaleza

ern Diu , & q el rey ho faria senhor de Diu.

QueTimoja fosse recolhido pelo gouernador, & muy-
lo bê tratado.

Que não leuassem os meyrinhos das fortalezas ne-

nhuas penas.

Que se fizesse paz cora Malaca Scouuesselaa feytoria.

Que se tomasse Adem.
Que se aproueitasse bem a fazenda de sua alteza.

Que mãdasse insinar dos escrauos dei rey a calafa-

tes
,
pedreiros , carpinteiros & a outros officios macha-

nicos de edificar.

Que se tomasse assento de paz cora Calicut.

Que se fauorecesse el rey de Cochí contra el rey de
Calicut.

Que se mandasse Goçalo fernãdez pêra Portugal.

Que se prendesse Fernão caldeira j)aje q fora do gO'

uernador, &. assi hu Nuno vaz, & que os mandasse pre-

sos pêra Portugal, & que se mandasse pêra laa loão ser-

rão que el rey cuydaua q estaua ainda na índia.

Que se assentasse paz com totla a costa do Malabar.
Que se buscasse algíia maneyra pêra nao auer tan-

tas despesas na ribeira de Cochira.
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Que lhe mandasse certas joyas.

Que se prouesse el rey deCananor de cousas de que
se agrauaua.

Que lhe mandasse os quadrilheiros & escriuães que
achara culpados em furtos.

Que lhe mandasse algus frades da terra do Preste se
os ouuesse na índia.

Que lhe mandasse dizer porque fizera António real

a nao noua ê Cociíí.

Que se fauorecesse elréy Donor cõtra Merlao seu
irmão.

Que entendesse em certas culpas q se punhão a Dio-
go pereyra de Cochí.

Ouuidas estas lembranças polo gouernador, disse a
Gasj)ar pereyra que bem sabia ele que as mais daque-
las lêbranças não auia necessidade de lhas fazerem, por-

que as que podião auer eífeyto ele teuera cuydado de
as poer em obra: & quãto a Goa ele a tomara com pa-

recer de todos os fidalgos & capitães da índia , que ho
derão em quatro cõselhos que teuera sobrisso , & q ho
tornaria a tomar sobre o que el rey seu senhor manda-
ua aos que estauão em Cananor por sua pessoa , & aos

q estauão ausentes lho mandaria pedir por escripto, &
que ele faria as instruções & cartas pêra ver como fa-

zia o que el rey seu senhor mâdaua : & assi foy feyto.

E quãto aos fidalgos & capitães que estauão em Cana-
niT, ho gouernador os ajíitou em conselho, & disselhes

estando Gaspar pereyra presente.
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C A P I T O L O CXXI.

Do que se determinou em conselho acerca do que ti rey

de Portugal queria saber de Goa.

Q ue a el rey seu senhor fora eseripto da índia q re-

cebia grande deseruiço em se soster Goa, assi pelas

grandes despesas que erão feytas nela, como por outras

que parecia que se auião de fazer de necessidade, &
por ser a terra muyto doetia, & morrer nela mtiyla gen-
te, como porque ho Hidalcão & assi os rumes auiao de
trabalhar pola ganhar, & pêra isso lhe auiào de fazer

guerra cõlinuamente : & que as rendas de que se fazia

fundameto ^ S. A. teria nela como linha do çabayo

,

era impossiuei podela ter, porq ho çabayo a tinha a po-

der de muyta gête de soldo q trazia na terra firme
, q

sua alteza não podia trazer.

E tambê lhe fora eseripto da índia que Goa he por-

to principal pêra se meterem nele rumes vindo â índia,

como estauão metidos nele quando ho gouernador foy

sobrela a primeyra vez que se lhe deu, & que era muy-
to grade incõueniente pêra seu seruiço deixala, assi por

isso como por estar lào perto deCananor & deCochim,
cujas fortalezas podião receber dela grade dano se fosse

dímigos, & mais por a ilha ser muyto ferlil & poder man-
ter quanta gente esteuesse nela, & ser abastada de ma-
deira & oíTiciaes pêra corregimêto das nãos, & assi male-
riaes pêra todas as munições de guerra q fosse necessárias.

E mais lhe fora eseripto que ho Hidalcão folgaria de
fazer qualquer boõ partido com ficar seu tributário, &
q ficasse na ilha sua fortaleza forte & segura pêra se de-
fender, assi dos imigos de fora, como dos da terra, com
tanio que a ilha ficasse por sua. Proposto isto aos capi-

tães & fidalgos que estauão jíitos , derão todos seus pa-

receres, & concluyrão todos que Goa se deuia de so-

ster por estas rezões.
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Porq el rey pêra soster as fortalezas da índia, & lhe

auerem medo os mouros dela & do mar roxo, & crerem
que fazia fundamento de as soster, era necessário ter

na índia hQ corpo de gente em terra, assi pêra se tirar

dos grandes gastos que lhe fazia a armada q trazia, co-
mo pêra dalj acodir as fortalezas se teuessem necessida-

de
,
porque trazer somente armada a fora o que gas-

taua , andaua auenturada a perderse cõ húa. toruoada
que sobreuiesse , & parecia q não fazia fundamento da
Índia nê de soster as fortalezas que tinha nela, porque
perdida a armada ficauão elas perdidas por não terem
gente que as defêdesse, & auendo hu corpo de gête em
Jugar forte

,
posto que se perdesse a armada íícaua ca-

bedal com que se podesse restaurar, & cõ que se de-

fendessem as fortalezas. E ho lugar pêra estar este cor-

po não se podia achar de Diu ate Ceyláo mais conue-
niente que Goa, assi por seu boõ porto como pola ferti-

lidade da ilha, & pola abastança que tinha de carnes,
pescados, trigo, arroz & doutros mantimentos, assi de
sua colheita como das quatro ilhas de seu senhorio, &
doutras terras comarcas, & ser muyto sadia, assi de
agoas como de ares: & se os nossos forão doentes fora,

cum ho trabalho quando íizerão a fortaleza, & q ho si-

tio da ilha era muyto forte, & assi ho da fortaleza, porq
não tinha combate se não pela banda da vila velha que
era a quarta parte. E da bãda do mar tinha as três, &
que não era trabalhosa cousa sosterse

,
porque sempre

se sosteuera por muyto lêpo a todo ho poder dç gente

q ho Hidalcão màdara sobrela , de que fora morta muy-
ta & dos nossos nenhíís, & ja estaua desêganado de a

poder tomar , & por isso cometia paz. E segundo a ex-

periência que tinhão da guerra passada , & cÕ as forta-

lezas que Goa tinha nos passos abastariào quatrocêtos

homes pêra a defender a todo ho poder do mundo sem
nenhua oppressam, & leuado cada hii destes seyscêtos

rs de soldo cada mes, & hú cruzado de mantimento, fa-

zião de gasto por anno doze mil cruzados
,
que se pa-

TOMO IH. FFF
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garião do que Goa rêdia, porque as quatro ilhas esla-

uào arredadas por treze mil pardaos segundo ho gouer-

iiador mostrou por caria de Frãcisco coruinel feytor do
Goa ^ Ihescreuera entáo: & em quàto fora ao mar roxo

renderão os dereytos dos caualos cinco mil pardaos a fo-

ra os doutras mercadorias, q forão dous mil & nouecê-

tos, q ercão vinte híi mil por todos no q elrey não pu-

nha nada de sua casa: &, mais q aqueles homes auiâo

de fazer ho mesmo gasto, assi como assi estando em
outra parte da índia, & sem fazerem ho proueito ^ ali

faziào, porque os q eslauão nas forlalezas de Cochí &
de Cananor, não faziào mais q goardar o q lhe metiào
dõtro : e os de goa não somête ho goardauão, mas se el-

rey ali quisesse ter mais gente, poderia comer as rêdas

das tanadarias de Gaste, Anlruz & bardes, q sam na

lerra tirme, que cõ as rendas de Goa, erão perto de do-

zetos mil pardaos, cõ que se podia pagar todos os nos-

sos ^ esteuessem em Goa, &. sobejaria dinheiro, & el

rey seria temido: & creria os mouros q fazia fundamen-
to de ganhar a índia, & ho Soldão perderia a esperan-

ça que linha de mandar armada pêra lançar os nossos

fora delia, porq das quatro cabeças (que era elle, el rey

de Cãbaya , elrey de Calicut k, ho hidalcão) que deter-

niinauão de se fazere em hú corpo pêra lançarê os nos-

sos fora da índia, ho hidalcão era a {)rincipal, & por ser

senhor de Goa, de que se fazia todo fundamento, assi

pêra a frota como pêra se ajuntar gete por sua abastan-

ça, & estar em parajè, por õde de necessidade auião de
nauegar todas as nãos da índia pêra qualquer parte, &
dali fazião conta de saltear com sua armada, assi as

rossas q fossem de Portugal & a nossa armada da ín-

dia, & as nãos de nossos amigos q por ali auião de pas-

sar. E pois nosso senhor dera a el rey hfía cousa tão boa

& tão principal na Índia como era Goa, & de ^ os im-

migos faziào lalo fundamêlo pêra lhes fazer mal, q el

rey a deuia de soster pêra llio fazer a eles, & mais pois

era sua sê mestura de ninguém , como as forlalezas d©
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Gochim & de Cananor, & seus vassalos, & dali podia

seíiorear sem cõtradição ate Chaul , & ale Cintâcora, &
laní^ar fora do reyno de Daquem os turcos que ho se-

nhoreauào
, q erào mais pêra tetner por estarem na ín-

dia q os rumes que vinhão por mar & erão estranjeiros.

E por todas estas rezões se deuia de soster Goa, & não
alargarse nem ao Hidalcão cò ser tributário dei rey &
ficar fortaleza nossa na ilha. Tomada esta cõclusam, que
se assinou por todos os capitães & fidalgos, mandou ho
gouernador fazer três vias dela pêra a mandar a el rej

seu senhor, como mandou por três capitães que hião

aquele anno pêra Portugal, s. loào de sousa de lima,

dom loão de Jima & António dabreu.

CAPITOLO CXXII.

De como ho gouernador assentou paz com el rey de Cali*

cut^ ^ de como se começou de edificar a fortaleza,

JLa dantes disto ho gouernador tinha mandado falar a el

rey de Calicut polo goazil q fora de Cananor, & por Po-
caracem que acabassem de fazer a paz que ficara co-

meçada com seu antecessor, pedindolhe que pois sendo
ele príncipe procurara tanto de a fazer, que a fizesse

agora que era rey. E ele bem desejaua de a fazer, mas
tinha muytos que lhe contrariauão que a não fizesse, não
digo ainda de Calicut nem de seu reyno, mas de fora:

& estes erão os reys de Cochí & de Cananor polas cau-

sas que ja disse. E todauia despois que Gaspar pereyra

foy fora de Cochim
,
que não matinou a el rey de Co-

chim que lhe pesasse desta paz: dom Garcia que ho
persuadia a lhe não pesar, ho achou mais obediente aa

rezão que dantes, & assi ho escreueo ao gouernador,

que reprêdeo Gaspar pereyra na camará da sua nao. E
pêra lhe mostrar quão mal fazião, ele & outros que pro-

uocauao a el rey de Cochim que lhe pesasse da paz com
el rey de Calicut, mostroulhe hu capitulo de seu regi-

FFF 2
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iiienlo, cm que lhe el rey seu senhor mandaua, que clan-

tli'llie el rey de Calicut fortaleza fizesse paz coele : &
deulhe juramento que nã dissesse a ninguém daquele
cajíilulo, porque el rey de Cochim nào teuesse achaq de

se agrauar dei rey seu sefior , como (inha pêra se agra-

uar dele por a paz que fazia com el rey de Calicut, a

quem ho gouernador fuy falar duas vezes sobresta paz

fazendolhe grandes abastanças de cousas que lhe el rey

seu sefior faria se desse fortaleza Sc outras cousas q lhe

j)edia
, q cl rey de Cochí , &, el rey de Cananor, & al-

gas dos nossos lhe faziao enteder que erão falsas, que
Jio gouernador lhas prometia porque lhe desse fortaleza,

&. despois de a fazer as nào auia de comprir, porque a-

liia de vir outro gouernador. \L a fura el rey de seu na-

tural ser boõ & fiel, & inclinado a toda virtude, prouo-

caranno muyto a nào crer eslas cousas a raynha
,
que

era a sua molher priní;ipal, & tauibem hua sua irmaâ

dele: &. nào somente nào quis crer o que lhe ellas di-

ziào, mas ainda por lhe algfis mouros de Calicut con-

trariarem que nào fizesse esta j)az, os lançou fora da ci-

dade & os nào còsenlio nela, nào estimado os dereytos

que lhe pagauào de suas mercadorias, que erào muytos,

íL a algus senhores seus vassalos que erào da mesma
openiào, respõdeo que ele queria restaurar Calicut a seu

estado primeyro, &. nào acabalo de destruyr como seu

irmào começara em ter guerra cò os nossos, & isso nào

se podia fazer se nào por paz, & [)or isso a fazia, & não

deixaria de a fazer [)osto que lhe custasse do seu : & as-

si ho fez, que deu fortaleza ao gouernador da segunda
vez que foy a Calicut no lugar em que ele quis, & que
teuesse eirey hi feytoria, onde lhe daria pimenta quan-

ta quisesse a troco de mercadorias que foy cousa que
se nunca vio na índia, &. que ho gingibre se comprasse

na praça ao preço da terra
,
porq nào ouuesse nisso ne-

nhum ègano, & que pagasse a valia da fazenda que se

tomara em tempo de Pedraluarez , & pagasse Je tribu-

to cadanno ametade da renda dos seguros das nãos, de
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que cõ a paz auião dir ao porto de Calicut grande so-

ma deJas, & por isso também a renda dos dereytus auia

de ser niuyta. E a fora esta fortaleza de Calicut segu-

rar muyto ho estado da índia a elrey de Portugal por

Calicut ser híía das quatro cabeças da índia que faziao

conjuração pêra dei tare os nossos fora dela, com que ho
Soldão que era a quarta ficaua de todo desesperado dis-

so , forra u a el rey de Portugal ho gasto do castelo de
cima de Cochim que não sostinha se não por amor da
guerra de Calicut, & cento & cincoenta mil rs que da-

ua cadanno ao senhor de Repelim porque não ajudasse

a el rey de Calicut, & deixasse vir de sua terra pimen-
ta a Cochim, & tença que pagaua a Candagorâ, 6c a

outros escriuães gentios por negociarem a pimenta, &
mais com a fortaleza & feytoria de Calicut, se podia

escusar ho gasto da feytoria de Cananor que era sem
nenhum proueito: & também darse esta fortaleza foy

hum grande açoute pêra os mouros, & desesperarem de
os nossos poderem sayr nunca da índia, a fora os que
tinhão recebidos com a entrada do gouernador no mar
roxo por saberem que não podião nauegar por ele segu-
ros. E com a entrega das naoa dos mouros do Cayro que
se fez em Danda, Dabul, Cintácora, Baticalâ, & IVIan-

galor, que \irào que era de puro medo dos nossos que
se tinhão por tão arreygados na índia & ião poderosos
nela, que conuinha aos reys & senhores dela fazerlhe a
vontade pêra que os não destruyssem : & por isto que el

rey de Calicut sabia folgou de dar fortaleza ao gouerna-
dor. E el rey de Cananor posto que da primeyra lhe pe-
saua coesta paz & a estoruaua, por derradeyro lhe pa-
receo bem, & entrou nela pêra a ter com el rey de Ca-
licut, & mandou por seu embaixador aconselhar a el rey
de Cochim que fizesse outro tanto, & deixasse a guerra
pois ho çamorim era morto.

E assentada esta paz de tanta honrra & proueito pê-
ra el rey de Portugal, começouse a fortaleza de edificar

perto do carame dei rey na ribeyra do mar no pouso das

W
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nãos de Caliciit, & remanso do arrecife, que lhe podifio

socorrer por mar sem trabalho. Era mestre daobraTho-
nias fernandez

,
que ho foy das outras fortalezas: goar-

da delia, & dos nossos Francisco nogueyra , a que ho
gouernador prometeo que feyla a torre da menajem & a
poria çarrada , se chamasse capitão dela. F(3ytor & pa-

gador das obras híl Gonçalo mendez, & seu escriuão ío-

hào Serrão. El rey de Calicut deu muyto g^rande ajuda
nesla fortaleza, assi com muytos pedreyros, carpintei-

ros, como com muyta gente de trabalho, & assi com
grande soma de cal, & de pedra, & abastança doutros

materiaes necessários, mostrado sempre muyto boa võ-

lade a esta obra: & fauorecendo os nossos com amor,
& mandando aos seus que lhe fizessem todo boõ gasa-
Ihado que pudesse ser. K pêra mayor ratificação da paz
que linha assentada, nas nãos que estauào de caminho
pêra Portugal, mandou hum embaixador a el rey de Por-

tugal pola Confirmação desta paz, porque coessa condi-

ção a assentou ho gouernador. E escreueolhe, que de-

sejando ele de ter coele paz & amizade despois q rey-

nara , deixara de prosseguir a guerra, & posto que a
teuesse assentada cõ seu gouernador, pêra mor firmeza

queria que fosse confirmada por ele per carta assinada

de seu sinal & selada de seu selo, em que lhe pedia que
se posesse que lhe mandaria quantas mercadorias se po-

dessem gastar em Calicut, &, que mandasse hi carregar

algíjas das nãos que mandaua aa índia. E estas que ou-

uessem de carregar em seu porto, fossem dereytas a ele

sem descarregarem primeyro em outro, porque ho aue-

ria ele por grande mercê, & que esta carta & reposta

de sua embaixada, lhe mandasse per hum homem honr-

rado, que lhe fosse dirigido por embaixador, porque cois-

so tornaria Calicut a seu primeyro estado & cobraria ho

credito que tinha dates, & que esta mercê lhe merecia

j)0Ís fizera a paz de tão boa vontade & com as condições

que ho gouernador quisera, & deixara por amor de sua

amizade as mercadorias dos mouros do Cayro, & as do
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Soldào, de que recebia muylo proueito. E assi lhe fazia

nesta carta oíTrecimêto pêra lhe deixar fazer no rio de
Chalé as nãos & galés que quisesse porque era pêra is-

so : & coesta carta deu ao embaixador hum presente de
muytas joyas douro & pedraria de preço. E também ho
gouernador escreueo a elrey, pedindolhe muyto que con-

firmasse o que assentara com el rey de Cahcut pois ho
fizera com sua autoridade.

CAPITOLO CXXIII.

De como ho gouernador soube que dauão capítulos dele

a el rey de Portugal.

Jr azendose a fortaleza em Calicut, & estando ho go-
uernador em Cananor, lhe disse híi dia António raposo
estando soo coele q Gaspar pereyra mandaua capitules

dele a el rey de Portugal : & que a maneyra porque ho
soubera, fora que ho mesmo Gaspar pereyra lhe desco-
brira que dom João deça, Manuel de lacerda, dom loão
de lima, Fernão gomez de lemos, loao gomez cheira di-

nheiro & Gonçalo pereyra tinhão feytos capitulos do go-
uernador, que assinasse ele tàbem neles, ou escreuesse
a sua alteza sobrisso , & que ele lhe preguntara que a-

uia de escreuer. Ao que Gaspar pereyra respondeo, que
bem sabia ele que ouuera ho gouernador hum cofre cheo
douro dos mouros de Benastarim , & por isso os alarga-

ra sem conselho dos capitães, & que ninguê não sabia
par(e disto se nào dõ Garcia seu sobrinho. E que isto

sabia ele, porque estando ho gouernador pêra dar com-
bate aa fortaleza, lhe mandara dizer dom Garcia que ja

linha acabado: & em lhe dizêdo aquilo, dissera ele a
Gaspar pereyra q eslaua coele. Afastaiuos assi pêra laa :

& era f)orque não ouuisse o que dom Garcia lhe man-
daua dizer q lhe dauão q era ho cofre cheo douro como
despois soubera. E António raposo lhe dissera, q ele es-

taua a esse têpo no mar na sua nao q não sabia parte
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disso, mns q lhe mostrasse os capítulos q auia dassinar,

&. ele lhos mostrara, & dizião q ouuera hú cofre douro ê

Benastarí por deixar ir os mouros e saluo : q das presas

que lomaua não daua á gente suas partes se nào o q
queria, que nao daua de comer aos capitães, que não

daua os oíDcios nem as capitanias aos criados dei rey,

q nunca falaua verdade cÕ os reys & senhores da índia,

q deixaua gouernar a índia a Francisco dalbuquerque

,

& a Alexandre dataide chrislãos nouos q trazia por seus

lingoas. E, acabado ele António raposo douuir estes ca-

pitules, lhe dissera que queria ver os assinados deles,

& por ventura os assinaria, &. q Gaspar pereyra lhe res-

poderá que não fizesse assi , mas que escreuesse sobris-

so a el rey & ao bispo da goarda. E preguntando ele de

q maneyra auia descreuer, lhe dissera q escreuesse a el

rey, q bera sabia S. A. quantos desejos teuera sempre

de lio seruir, polo criar & ser sua feytura: & por isso

era obrigado a lhe descobrir & dizer toda a verdade da

Índia, porq não ho fazêdo assi, lhe parecia q erraua a

Deos ik. a ele, & após isto poeria os capitules. Ao que

António raposo respõdera que aquilo era cousa de muy-
lo peso, por isso era necessário cuydar nisso: & isto pê-

ra lho descobrir. E o gouernador lhe disse q se calasse,

& ouue dele a minuta dos capitulos, não pêra os toruar,

mas pêra mostrar a verdade das cousas da índia , & a

grande malicia de Gaspar pereyra , a que despois disto

tomou em híia casa cõ do loão de lima, íuãogomez chei-

ra dinheiro, lorge de melo & Diogo fernandez de beja : J^

k, disselhes que lhe releuaua muyto, q lhe dissesse hua T
cousa que eles sabiâo, & q lhes juraua polojuramêtodos

sanctos euãgelhos, em q pos a mão de lhes nuca ir mal

por sua causa se lhe dissessem a verdade, antes os lou-

uaria muyto. E dizêdo eles q lhe dirião o q soubessem,

disselhes q Gaspar pereyra q ali estaua dizia q eles cõ

outros capitães q nomeou fazião capitules dele
, q lhe

dissessem se era verdade , ou se sabião quê os fazia

,

porq ele mandaua os mesmos capítulos a el rey seu se-
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nor se lhos eles na quisessem niàdar. E todos affirraarão

pelo juramêto dos euangelhos q tal não fizerâo, nem sa-

bião quê ho fizesse: leolhe então os capítulos. E torna-

do eles a jurar q os não íizerão , nê sabião quem os fi-

zesse, mãdou fazer hú auto do q passaua a António da-

fonseca escriuão dante ho seu ouuidor q estaua presen-

te , & ouuio tudo : & aqles capitães ho assinarão , mos-
trãdose muy espantados dos capitules, & de dizer Gas-
par pereyra q eles cÕ outros os fazião, k, disserão ao go-

uernador q lhe pregíitasse dõde ho sabia. E ele disse q
não era necessário

, q ele sabia o q auia de fazer. E sa-

bido isto pelos outros capitães, conselliauãno que man-
dasse Gaspar pereyra pêra Portugal , cõ escreuer a el

rey a causa porq ho mandaua, & assi ho auto q se fi-

zera sobre os capitules. E o gouernador não quis , dizê-

do q faria primeyro tirar deuassa pelos capitules ao mes-
mo Gaspar pereyra , & q coela ho mãdaria pêra Portu-

gal
,

pêra q el rey lhe desse ho castigo q merecesse : o

q não {)areceo bê aos capitães, & dizião que pêra asses-

sego da índia era bem mandalo a Portugal. E vendo ele

q se descobria sua maldade, & q ho gouernador man-
daua fazer autos dele pêra os mandar a Portugal, co-

meçou de dizer que ho gouernador ho fazia por mal q
lhe queria

,
polas lêbrãças q elrey mãdara q lhe fizesse

,

& porq lhas fizera. E ho gouernador foy tão prouido que
manhosamente lhe fez confessar perante testemunhas,

o q lhe respondeo quando lhe fez as lembranças, &. fez

tirar as testemunhas & autuar seus ditos, porque se te-

meo de mudar Gaspar pereira suarepostaemalgíi tempo.

TOMO III. GGG
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C A P I T O L O CXXIIII.

De como foxj discuherio ao goueniador que António real

inandaua delle capítulos a el rey de Portugal.

XM esta conjunção foy dito ao gouernador per bu Aato-
nio madeira q ho anno passado mandara António real

hiia carta a el rey de Portugal que lhe escreuera Diogo
])ereyra de Cochí, cujo terlado lhe ele vira em hô saco,

& a lera, & que dizia nela muyto mal dele a el rey. E
se lhe não parecera que ele estimaua pouco os mexeri-

cos que António real escreuia a el rey das cousas da
índia, que ele terladara aquela carta & outras que vira

que ele escriuia a el rey, que lhe não lembrauao tam-
bê como a do anno passado, posto que lhe não lêbraua

Ioda. E como isto era cousa que tanto importaua ao go-

uernador, rogoulhe q lhe dissese o que lhe lembraua, &
que fosse íielmente. E ele lhe disse que escreuera, ^
despois que ele gouernaua a índia não gastara ho tom-^

po se não em guerrejones com nigrinhos nuus & sem
armas , &, em fazer fortalezas em lugares de pouco pro-

ueito & de muyto gasto, & em matar gente sem neces-

sidade, & q sempre punha sua pessoa em saluo , & em
lugar sem perigo: & que nunca se fizera fortaleza de
tâo pouco proueito, & de tanto gasto, & de tantas mor-

tes domes como a de Goa, & que lhe parecia mais seu

seruiço màdala desfazer q sostela, porque ho Hidalcão

comia as rendas dela & aproueitaua as terras , & el rey

não linha dela nenhum proueito, & isto podia saber per

seus feytores & escriuães.

E que não cresse el rey q os homes q ho gouerna-

dor casaua na índia erào os que ele cuydaua, & que ate

ho presente não erão casados se não bargãtes que fu-

gião cada dia pêra os mouros, poios enganos & í^ilsida-

des que lhe ho gouernador fazia nos casamêtos, que des-

pois de os ter casados, descontaua a cada hum corenta
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©u cincoenta pardaos polas mollieres em seus soldos, &
cuydando que tinliâo molheres, achauãse cõescrauas,

& como a taes as tratauào. E estas sam as molheres que
forão tomadas em Goa, & ho gouernador tinha aquela

maneyra pêra as vender & aproueilarse delas.

Que casara ho gouernador hú criado seu chamado
Fernão caldeira , a q deu em dote de casamêto hú na-

uio cõ certas fustas com regimento & poder, como se

fora gouernador: & por virtude do tal poder tinha rou-

bada toda a índia & aluoroçada toda a costa, & tinha

tomadas muylas nãos de Càbaya & Dormuz, & doutros

muytos lugares de paz, & lhe rompia os cartazes & se-

guros, & despois as metia no fundo, & mataua a gen-

te delas por não ser descuberto : que vindo ho gouerna-

dor de Malaca, lhe fora feyto queixume dele, & por lhe

riao dizerem os mouros que lhe não fazia justiça dele,

ou se não presumir que consentia no que ele fizera,

mandara tirar hua inquiri(jão á sua võtade por Pêro dal-

põe que era seu ouuidor, & por FVancisco coelho seu

escriuão, que leuauào todalas partes que erào dos de-

funtos de Malaca, por serem priuados do gouernador,
& fazer coeles todolos enganos & falsidades que queria

fazer na inquirição, & por muyta fazenda que lhe Fer-

não caldeira peitou, ho liurou de tudo o que tinha feyto.

E q ho gouernador nunca era farto de nãos pêra fa-

zer guerrejones , & não linha carrego das nãos da car-

ga , de q eirey auia dauer mais proueito que dos guer-

rejones : & pêra saber se era assi, lhe raãdara a nao na-

zaré pêra se ir nela , & a leuar carregada , & q ho go-

uernador a tomara sem necessidade, se não por lhe fa-

zer mâ obra & toruar sua ida , & por se doer pouco da
fazêda dei rey, & não lhe lembrar a grade perda que
recebia em não carregar, & porq fazia sempre tudo a
seu saluo, que fizera cõselho com mestres & pilotos se

mãdaria esta nao ou nã, & todos lhe disserão q mãdas-
ge q estaua pêra isso. E ele lhes dissera que iria a seu

risco de todos
,
por isso que vissem o que faziâo, & q a

. GGG 2
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fossem bera ouliiar outra vez, & outras ameaças, & eles

enlao com medo se disdisserao, dizendo que nào era pê-

ra ir: & estes erào os proueilos que fazia na índia.

Que não sabia porq el rey não vsaua ho costume Di-

lalia, que era louiar conta a lodo ho capitão & çouer-

nador na fim do anno do que fizera nele: porque sabê-

do q se lhe auia de tomar cota, não fazia as cousas que
ho gouernador fazia, & que home era Gaspar pereyra

pêra lhe tomar esta conta.

Que a issencão que lhe eirey mãdara de Pêro maz-
carenhas quisera q fora do gouernador, [)orque soubesse

el rey que qualquer capitão q esteuesse ê Gochim de-

uia de ser isento do gouernador da índia, porque dou-

tra maneyra não se faria a carga das nãos a têpo diui-

do : porq ao lòpo que elas auiãt) de carrejijar se hia ele

darmaila, & leuaua quàtos calafates & carj)inleiros auia

na índia &. todalas cousas necessárias pêra adubio das

nãos &: muy desnecessárias pcra onde hia, nem menos
deixaua em Cochim barca nem balei pêra a carregação

das nãos, se não leuaua tudo pêra os guerrejones.

Que quando se partio pêra ho mar roxo llie não dei-

xou nenhúa gente da ordenada â fortaleza ne que vi-

giasse, & q deixou a torre da menajê, & híia sala & duas

lorres cheas de putas, onde não entraua nenhíi homem
gopena de morte, & aqles erão os homês darmas que

deixaua em goarda da fortaleza.

Que quãdo viera de Malaca se ajulara em Cochim
com sessenta putas q mandara trazer de Goa & as tinha

em hua torre, ís: assi como acabaua de comer se metia

sô coelas, o q fizera todo aquele inuerno, em que ne-

nhúa pessoa lhe poderá falar, nem despachar coele , &
que Mafamede não teuera mais deleyte com moças vir-

gês do que ele teuera aquele inuerno, Sc que a gente

andaua clamando sem a ele querer ouuir.

Que não sabia pêra que el rey queria que ouuesse

na índia igrejas, nem pêra que màdaua là vigayros

,

pois não auião de valer aos houjõs: q loão Fernandez
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vigayro geral que laa mandara fora desunrrado & tirado

da igreja pola defender. E que ho gouernador fizera vi-

gayro de sua mão a híi frade bêbado bombardeiro cha-
mado frey lohâo

, porque lhe descobria as confissões : òc

vendo os homês que lhe Jião valião as igrejas fugiâo pê-
ra os mouros.

Que ho anno que ele fora capitão de Cochim , &
Diogo pereyra feytor q se correjerão muytas nãos pêra
andar darmada , & carregarão muytas pêra Portugal, &
nao se gastarão mais de trinta & latos mil cruzados, &
despois de Lourêço moreno ser feytor erão gastados cen-
to & tantos mil , não se corregendo ametade das nãos
que forão corregidas no tempo que Diogo pereyra fora

feytor: q home era Diogo pereyra mais suíficiête pêra
ser feytor de Cochim que Lourenço moreno, & de seu
cõselho, lhe deuia el rey de dar a feytoria, porque tinha

mais cuydado de lhe aproueitar sua fazenda que denrri-

quecer, o que não faziào Lourenço moreno nem ho seu
capitão mor.

E que andando ele seruindo el rey em varar as nãos,

que mandara ho gouernador entrar de noyte em sua ca-

sa dous rapazes seus criados pêra lhe casarem com duas
escrauas suas, como casarão, & lhe roubarão muytas
cousas de casa : & vedo despois que era mal feyto re-

metera ho feyto ao vigairo mais cÕ vergonha que com
vontade, & disse q ho que dizia era ho terço porq ho
mais lhe esquecia, & que dizia por derradeiro que goar-

dasse elrey as cartas que Ihescreuia, & que indo ho go-
uernador a Portugal lhas mandasse ler perãtele: & se

não prouasse tudo, q lhe mãdasse cortar a cabeça, & q
aqlas cartas forão nas nãos sctã Ma-ria da luz, & seta

jVlaria dajuda, & hião cõformes cÕ as que loão serrão es-

creuera a elrey sobre Fernão caldeira , & q seu filho de
loão serrão as leuara. E q ho notairo destas cartas fora

Diogo pereyra, porque António real não sabia notar,

somente dizia a Diogo pereyra os casos sobre q queria

escreuer , & ele escriuia com aquela cor que lhe pare-
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cia necessária. E as notas destas carias fícauao na mao
Danlonio real, & dali as terladaua em boa letra híi Gar-
cia gô(^aiuez que viera de Portugal coinGasj)ar pereyra,

& que ele lera todas as lerladadas por ser seu amigo.

C A P I T O L O CXXV.

De como ho gouernador mâdou tirar testemunhas sobre

os capítulos q António real daua dele»

V 'abido isto pelo gouernador, assentou consigo pelos ca-

pitules que Gaspar pereyra queria dar dele, & poios q
António real tinha dado, que por enforma(^íío dambus
de dous lhe mandara el rey seu senhor fazer as lembran-
ças que lhe mandara fazer acerca de Goa & doutras cou-

sas, &, deu muytas graças a nosso senhor por lhe desco-

brir aquela mina de cartas, & donde lhe vinha ho mal
pêra ho remediar com tempo, antes que lhe fizesse da-

no. E pêra se mais níhrmar se era verdade o que lhe

dissera António madeira, mádou chamar a sua casa Dio-

go pereyra que estaua em Cananor, & seguranduho por

juramento de nunca lhe fazer mal nem lhe ser feyto por

sua causa , lhe preguntou a verdade dos capilulos que
lhe dissera António madeira. Ao que ele respondeo que
bem conhí*cia que lhe tinha errado, q lhe perdoasse po-

lo amor de Deos , & que lhe diria a verdade. E dizêdo

ho gouernador que lhe perdoaua , lhe confessou algíiaa

cousas, falando como quem auia medo que rião ousaua
de falar. O que conhecendo ho gouernador, lhe disse

que se espanlaua muyto dachar António real quem fos-

B€ por ele ao inferno, & ele não quem quisesse ir ao pa-

rayso com dizer a verdade a el rey: & a isto lhe tornou

Diogo pereyra outra vez a pedir perdão. E pcrdoando-
Ihe ho gouernador, & segurandoho de não receber ne-

nhij mal por dizer a verdade, lhe confessou todos os ca-

pitulos q lhe dissera António madeira, & q era verda-

de que ele fizera a carta em q forào, 8c isto com jura-
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mento, & q dizia muyto mais cousas que aquelas dos

capitules, & assi em outras que escreuera ates dela. E
ho gouernador lhe disse q era necessário auerihe todos

os lerlados daquelas cartas pêra mostrar a el rey seu se-

nhor os enganos q lhe António real tinha escripto, se

não que seria necessário mandar a Portugal a ele Dio-

go pereyra pêra q desse rezão de tudo a sua alteza , &
por ele se tiraria hua inquirição de quanto tinha escri-

pto. E ouuído ele isto, lhe pedio por amor de nosso se-

nhor q nâo fosse el rey sabedor de tal cousa, prometê-
dolhe dauer os terlados que lhe pedia, & que ho da car-

ia que dizia António madeira lhe dari'a logo, & assi lho

deu. E auido este terlado, o gouernador mãdou ao ba-

charel António de vilhana ouuidor da Índia que cô ho
seu escriuão tirasse por testemunhas António madeira
& Garcia gôçaluez acerca dos capitules que virào que
António real mandara dele a el rey na carta que Ihes-

creuera , & assi em outras, &. ambos testimunharão os
capítulos que atras disse, & conformarão ambos em seus
testemunhos, se não que Garcia gonçaluez disse mais
que António madeira, que na ida de IVIalaca & tomada
dela morrerão ao gouernador setecêtas pessoas de doê-

ça , de trabalho & de fome, & que ho proueito q el rey

auia dauer ele ho veria: & que querendo ho gouernador
partir de JVlalaca, lhe leuauão os doentes pêra os man-
dar leuar A índia , &l ele não queria mandar que os le-

uassem , & dizia que coeles auia de soster Malaca pelo

que eles morriáo de pasmo, & quando se fora pêra alu-
dia ninguém ho soubera, se não quãdo se fizera à vela,

ao que a gente acodira á praya. E fora cousa espanto-

sa as pragas que lhe rogauão, & apupadas que lhe da-

uâo por se ir assi , & que a gele andaua cramãdo sem
lhe nuca dar as partes que lhes vinhào das presas , nê
lhes pagar soldo: & que as presas erão de quê primey-

ro chegaua , & que alargara os mouros de Benastarim
porque lhe peitarão, & que faria el rey bem de mãdar
por deus judeus que trazia

,
que sabiâo quãtas roynda-
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des fazia , & q erào seus lingoas, secretários & despen-
seiros : & tjue por esles saberia como passauão as cou-
sas da Índia. E tiradas estas duas lesleuuinhas, foy lam-
bem tirado Diog^o pereyra por testemunha se escreuera
aqueles capitulos a António real, & jurou que si. E des-

pois de tudo isto estar assi feylo, veo ter António real

a Cananor nas nãos q se liiao pêra Portugal q auião hi

dabarrotar. E ho gouernador ho mãdou chamar á cama-
rá da sua nao estando coele muytos fidalgos & capitães,

assi dos que hiào pêra ho reyno como dos que ficauào

Da índia, & estaua hi ho ouuidor da índia & António
dafòseca seu escriuào, & Gaspar pereyra : & perante to-

dos mandou ler os ditos das testemunhas pelos capitu-

los. E lidos, lhe foy dado juramento por Gaspar perey-

ra, que ho mandou ho gouernador se era verdade o que
diziào aqles capitulos, & se sabia quê os fizera: jurou

que não sabia parte daqueles capitulos nem os mandara
fazer, nê era verdade o que se continha neles. E des-

pois disto mandou ho gouernador ler perante todos a

carta que Diogo pereyra dissera que António real es-

creuera a el rey : & lida ho ouuidor da índia deu jura-

mento a António real que jurasse se escreuera ele a-

quela carta a el rey , & assi outra que lhe também es-

creuera Diogo pereyra. E ele jurou que era verdade q
Diogo pereyra escreuera hua carta que ele mandara a

el rey per Manuel de crasto capitão da nao seta Maria
dajuda. E dizendolhe ho gouernador que desse ho terla-

do dela, ele disse que ho não tinha. E de tudo isto que
se aqui passou foy feyto hu auto pelo escriuão do ouui-

dor, que ho gouernador mandou a el rey com os ditos

das testemunhas sobre os capitulos, peraq soubesse a

verdade : & algGs cuydarão que ele quisesse castigar

António real, porem ele não quis nê por todas estas cou-

sas lhe deixou de dar boa embarcarão, nem á ele nem
a Gaspar pereyra , & a Diogo pereyra disse nenhua mà
palaura , se não quando leo a carta pubricamente, lhes

disse que se espantaua de serem tão immigos das cou-
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sas do seruico dei rey seu senhor , & tão enuejosos de
as verem acabadas com boõ cuydado, que trabalbauAo

com seus enganos & falsidades de danar hu homem que
com tanto desejo & amor ho seruia na índia. E porque
muytos dos fidalgos & capitães islo sabião, tiuerao gran-

de descontentamento de ver a falsidade dos capitules,

& pêra dizerem a verdade a el rey, Ihescreuerào os mais
deles híja carta em que se assinarão, & quiseranna me-
ter no maço do guuernador pêra el rey, mas ele na quis
porq não cuydasse el rey que a pedira : & como Gaspar
pereyra queria mal ao gouernador por lhe tornar esta

carta em vitupério dizia que ele fizera fazer aquela car-

ta aos capitães, não pêra a mandarem a el rey, se não
pêra q enganassem coela ao gouernador que não dete-

uesse aquele anno a António real & ho deixasse ir pêra
Portugal. E parecendo a Gaspar pereyra q faria pesar
ao gouernador, conselhou a António real que antes de
sua partida mostrasse ao gouernador pubricaraente bua
carta que tinha dei rey assinada por ele, & passada po-
la chãcelaria da capitania de Cochim , & outras duas
cartas, húà pêra fazer híi nauio, & outra pêra poder tra-

tar com pimenta: & isto pêra lhe mostrar quàta mercê
lhe el rey fazia & quanto folgaua cõ seu seruiço. O que
ele fez estado ho* gouernador bem acompanhado de ca-
pitães & fidalgos que forão coele ao mar roxo & leuarão

lâ a vida que disse
,
que todos embruscarão vedo tãtas

mercês a hQ homem que leuaua boa vida ê Cochim , &
logo murmurarão daquilo: & por isso pesou muyto ao
gouernador do alardo que António real fez de suas car-

tas, & secretamente ho reprêdeo disso. E ele lhe disse

q ho diabo ho tomara, &. que Gaspar pereyra lho fizera

fazer , & descobrio ao gouernador ho concerto per jura-

meto, q ele, Diogo pereyra, Lourenço moreno, ho vi-

gayro & Gaspar pereyra tinhão feyto pêra tratarem com
a fazenda dei rey, & isto dizia porq se hia pêra Portu-
gal. E acabadas as nãos dabarrofar ê Cananor, partiran-

se pêra Portugal & forão cinco bê carregadas despeciaria.

TOMO m. HHH
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C A P I T O L O CXXVI.

De como o gouernador fez eteder a elrey de Cochi q nâ
€ja aijrauado na paz cô el rey de Calicut,

JUislando ainda ho gouernador ê Cananor, chegou hi

ho messejeiro do embaixador do Xeque isniael, q fora a
el rey de Daquê, & ao Hidalcáo, que como disse ho fo-

ra buscar a Goa & não ho achou por ser no mar roxo.

E sabedo ho embaixador q era vindo, tornou ao màdar
visitar, ik, nâo ho achando ho messejeiro ho foy buscar a
Cananor, onde soube que estaua, & deulhe ho recado
do ebaixador

, q era q sabendo ele as grandes cousas q
linha feyto na Índia , desejaua muyto de ho ver, & por
ho na poder fazer ho mandaua visitar, & ofiTrecerselhe

por amigo. E deste messejeiro soube ho gouernador, (|

assi lio embaixador pêra el rey de Daquem & peni ho
Hidalcão, coroo o que fora a elrey de Cambaya, leuaua
cada hu cera êcaualgaduras, &. baixelas de prata de seu
seruií^o : & que os reys a que liiào dirigidos nao quise-

ráo lomar as carapuças que lhes leuaua da parle do Xe-
que ismael nS os jiuros da sua seita. E vendo ho gouer-

nador que ho messejeiro do embaixador era inclinado a

ver as cousas dos nossos, mandoulhe mostrar a fortale-

za, & porque estaua de caminho leuouho cõsigo, & de-

tendose em Calicut, lhe madou também mostrar a for-

taleza, que estaua em tanta altura que podiáo assentar

nela artclharia, & era quadrada & na quadra q ficaua

na banda do mar estau3o duas torres de fora do muro,
& antrelas da parte de dentro estaua a torre da menaje
pegada no muro em que estaua, & ao pé dela híi posti-

go pequeno pêra receber socorro por mar. Nos outros

dous càtos que ficauão da banda da cidade tinha duas

torres, & hua mayor híi pouco que baluarte & mais al-

ta na porta da fortaleza que ficaua daquela parte, & suas

bombardeiras ao derredor, & as torres q goardauão ho
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pé do muro. E vista esta fortaleza, em cuja goarda fi-

cou no mar dom Garcia com parte da armada ate ser lè-

po de se recolher, partiose ho gouernador pêra Cochim,
onde despachou ho messejeiro do embaixador, & lhe deu
hu presente que lhe leuasse, & se mostrou muyío gran-

de an)igo do Xeque ismael , & lhe mãdou pedir por sua

carta q da sua parte tizesse mu} tos oífrecimenlcs dami-
zade ao Xeque ismael , & q tudo faria por amor dele,

porque sabia q el rey de Portugal se aueria por mujto
seruido disso. E por estas palauras & boõ gasalhado,

mãdou despois ho xeque ismael híi embaixador ao go-

uernador, como direy a diante, & despachou bem hu
IMiguel ferreyra que lhe mandara com recado. E des-

pois q ho gouernador foy em Cochim, com quàto el rey

se daua por agrauado dele pola paz com el rey de Cali-

cut, & porq lhe diziáo que a carregac^âo das nãos auia

lá de ser dali por date, foy ho ver. E praticando sobris-

lo , disselhe ho gouernador que não tinha rezão de se

agrauar da paz cõ el rey de Calicut, porque el rey de
Portugal lhe tinha bê satisfeyto os seruií^os que lhe íi-

zera, & q a guerra que linha dantes com Calicut era

pola treyção que fizera ho çamorí, & pois era morto, el

rey seu senhor queria auer piedade dos mercadores gen-
tios de Calicut, & dei rey, que se metia em suas máos,
& mais nâo sendo sua têção de fazer guerra se não a

mouros, como se via nos lugares que lhes tinha tomado,
& por isso se el rey de Coulão fizesse como el rey de
Calicut tambê se lhe daria paz. E por esta ser a têção

dei rey seu senhor, & ele ganhar coele , deuia de que-

rer paz cora el rey de Calicut & não agrauarse, que bera

via ele que ho preço da pimenta de Cochim & os cus-

tos que fazia ate Portugal , não deixauão ganhar nela

cousa q abastasse as desordenadas despesas que fazia

com a grande armada que trazia na índia por amor da
guerra. Ao que el rey de Cochi disse que bê via tudo,

porê que ele auia de ter guerra com Calicut, porque as-

si o queria seu costume. E ho gouernador lhe respondeo

HHH 2
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que se a teuessc pareceria contrariar as cousas dei rey,
como era Calicut pois linha nela lanla parte; & ^ a o-

bri|^acfio pêra lhe fazer guerra era muy pouca, ou nhíja,

pois ho çaniorim efa moito q fura causa da guerra. E a
isto preguntou el rey onde se faria a carrega das nãos,
& ho gi»uernador disse que õde a especiaria fosse mais
barata, que assi ho faziào os mercadores, & pois ho fa-

ziao, que assi ho auia de fazer el rey seu senhor, q re-

zào era que teuesse a sua mercadoria a liberdade que ti-

nhdo as dos mouros. E coestas ís:^ cõ outras rezões que
ho gouernador deu a ei rey deCochi, ficou ele desagra-

uado do gouernador, & ouue por bem a paz com que
dantes Ibc pesaua.

C A P I T O L O CXXVII.

De como ho gouernador deu a capitania de Malaca a
Jorge dalhuqucrq ^ c^' 'iuandou Diorjo fernâdez de heja

com embaixada a el rey de Cainhaya,

Jjinlrado Janeiro do anno de mil Sc quinhetos & qualor-

ze
,
quiserase ho gouernador fazer prestes pêra ir a Or-

muz a ver se podia acabar e paz a fortaleza q lhe fica-

ra come(j.'ida, mas não pode porq achou que as nãos &
nauios de sua armada ãdauTio todos tao abertos & fa-

zião tanta agoa que se hirião ao fundo se nauegassem

,

& que de necessidade se auião tie tirar a mote pêra se

corregerem. E vendo ele q nao podia sayr aqle anno fo-

ra da índia, pos em conseliío se inuernaria em Goa, ou
èCochim pêra fauorecer a fortaleza de Calicut, em que
ainda aquele ano auia que fí\zer. E chamando a conse-

lho, foy acordado que dõ Garcia por amor da fortaleza

de Calicut inuernasse ê Cochim com a gente cõ que lhe

podesse socorrer auendo disso necessidade, &. q ho go-

uernadur cò ho resto da gente fiasse inuernar a Goa: &
isto porq em Cochim nào auia dinheiro pêra pagar man-

limêlo aos lascaris , nem auia mercadoria pêra lhe ser
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dada em descõto

,
porque ho feytor a tinha toda vêdida

aos mouros (com que tinha trato) fiada por três annos,

que enrriquecião coela , & el rey não tinha cõ que pa-

gar aos q ho seruião: do q ho gouernador reprêdeo ho

feytor muy asperamête, & lhe disse que como não ti-

nha ele dinheiro pois deuia de ter ho cabedal de seys

nãos que se perderão & se saluarão os cofres , & q não
tornarão pêra Portugal, & assi diuidas dos mouros do
anuo passado, que passauão de quinze mil cruzados, &
de tudo isto a armada não fizera nenhu gasto , nê fora

nela hií vintém pêra se pagar soldo nem mantimêto aos

Lascaris, porq tudo se pagara de algua pimenta que ele

leuara ao estreito. Ao que ho feytor não respondeo pa-

laura, achandose alcançado, & ho gouernador não aper-

tou mais coele
, purq lhe defendia el rey que não entê-

desse miudamente em sua fazenda, & isto a petic^ão do
mesmo feytor & Dantonio real quando estaua na índia,

porq se temião do gouernador que bem sabião quanto
oulhaua pola fazenda dei rey. E sabêdo ele que auia dir

inuernar a Goa, despachou a híi seu parente que auia

nome lorge dalbuquerque por capitão de Malaca, por-

que por algiis respeitos que sentia serem seruiço de deos

& dei rey, mandaua vir Ruy de brito pêra a Índia: &
coesla capitania q deu a lorge dalbuquerq , conuidou
j)rimeyro a Fero mazcarenhas, & pola na querer lha deu,

Fj ao mesmo lorge dalbuquerque que deu hu regimento

de cousas que auia de fazer em Malaca, & lhe deu aU
gíja gente q leuasse em híia nao em q auia dir. E dei-

xandoho prouido de tudo, partiose de Cochim, & de ca-

minho visitou a fortaleza de Calicut q estaua em boa al-

tura: & j)rouida também a de Cananor, se foy caminho
de Goa, & chegado a ela, porq por carta de Meligupim
tinha promessa de lhe el rey de Cambaya querer dar for-

taleza & feytoria em Diu
,
pareceolhe bê com conselho

de lhe mandar sobristo seu èbaixador pêra auer eíleyto,

E ho embaixador foy Diogo fernandez de beja , & coele

lames teixeira por sola èbaixador. Si hn Francisco paez
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escriuão da êbaixada, & ligoa Duarte vaz , & hiSo com
Diogo fernandez per màdado do gouernador algus caua-
leyros criados dei rey, & a todos lio gouerniidor Tez mer-
co pêra se alauiarem pura esla ida: &: Diogo fernandez
&. eles auiao de ir na nao rume, &. ate Cíiaul auia dir

em sua conserua a nao Erixobregas, que dali a auia Dio-
go fernadez de mandar a Diu pêra ode hia carregada de
mercadoria que se auia de entregar a Ferniio martinz
euangelho que laa estaua por feytor, & de Chaul auia
Diogo fernandez de ir desembarcar a Ima cidade cha-
mada çurrate na enseada de Cambaya, donde lhe auia
de ser dado caniinho por terra pêra ode esteiiesse el rey

de Cambaya. E tudo isto era assi ordenado por Meligu-
pT senhor de çurrate, & primeyro que Diogo fernadez

partisse de Goa, q foy era Feuereyro, mandou diàte pe-

dir seguro a el rey de Cambaya por Pêro queymado, &
por híi bramene chamado Anagapatu, pêra ele & pêra
toda sua cõpanhia , & isto como que lho mandaua jiedir

de çurrate
,
porque quado hi chegasse ho achasse & fi-

zesse menos detença. E partido Diogo fernadez , despa-

chou ho gouernador a Pêro dalbuquerque seu primo que
fosse ao cabo de Gardafum fazer presas, & desse vista

a Adem, & da hi fosse a Ormuz a recadar as páreas que
se deuiào de dous anos , & soubesse dei rey & do seu

goazil , se lhe deixariào acabar a fortaleza que deixara

começada, & ter hi feytoria. E mais lhe màdou que fos-

se descobrir a ilha de Babarem de que tinha fama que
era muyto rica, & deulhe a capitania moor de quatro

nãos, ele capitão de hua, & das outras Ruy galuáo, An-
tónio raposo & Jerónimo de sousa. E despachado, se

partio pêra ho cabo de Gardafum.
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C A P I T O L O CXXVIII.

De como Pêro dalbuquerq foy a Ormuz
^ ^ do q lâfez,

v/nde chegado tomou duas nãos de Meca que hião de
Canjbaya, & senlidoho os mouros arribarão a Ormuz
bem cincoenta nãos cõ medo dele, & na entrada de
IMayo se foy a Ormuz , em que ja não reynaua el rey
çafardim

,
que ho mãdara malar Raix noradim por ser

goazil despois de morto Cojealar, a quem el rey çafar-

dim não queria que sucedesse no goazilado : & morto el

rey cafardim sucedeo no rey no seu irmão Raix turuxa
que fez goazil a Raix noradim , & destes foy Pêro daU
btiquerque bê recebido, & porq ele auia de ir descobrir
Babarem, não se quis mais deter, & seguio sua rola pê-
ra esta ilha, que está no sino pérsico, ou mar da Pérsia
duzentas legoas Dormuz em vinte três grãos & meyo

:

he ilha grade, & muyto viçosa dagoas , ortaliça, & dar-

uoredo. He pouoada de mouros que obedecião a el rey
Dormuz, de cujo senhorio soya de ser, & então a linha

tomada hum capitão do Xeque ismael : nace ao derre-

dor dela no mar muylo aljôfar & perlas que os morados
dela pescão & vêdêno a mercadores estantes que ga-

nhão muyto, & ho senhor da terra tem disso grandes
dereytos, & daqui leuão os mercadores este aljôfar &
perlas, não somête per toda Pérsia & Arábia, mas pêra
a índia. E sendo Pêro dalbuquerque cõ sua armada tan-

to auante como estaa Babarem, achou que os ponentes
ventauãu ja muyto, que lhe impedirão sua viaje, & por-

que pêra esperar por leuantes seria muyto tarde pêra

tornar â índia ao prazo que lhe {)osera ho gouernador,

não se quis deter & lornouse pêra Ormuz, & chegan-
do a Reyxer dous dias de caminho de Babarem , achou
hi Mirabuqaqua hum capitão do Xeque ismael que dali

coHieçaua de fazer guerra por mar a el rey Dormuz, &
linha tomadas vinte terradas que ele ali trazia darmada,
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& por rogo de Poro d.ilbiKjuerque as alargou. E ficando

iDuyto amigos, parliose Pêro dalbuqaercjue & tornouse

a Ormuz , onde inuernou. E estando aqui , falou com
Haix noradim , & com el rey Dormuz, & pediolhes da
parte do gouernador a fortaleza que lii deixara comet^cj-

da. Do que se eles escusaríio , dizendo que el rey a ti-

nha tomada pêra si & a metera com os seus pat^us : &
pêra que queria ho gouernador fortaleza naquela cida-

de
,

pois ela era dei rey de Portugal & lhe pagaua pá-

reas, que se quisesse hi ter feytoria tão segura podia

estar sua fazenda como em sua casa, quanto mais que
esperauão cada dia recado dei rey de Portugal, que o

que ele mandasse que isso fariáo, porque pareceria n)al

não esperarem por reposta da embaixada que manilara

ho rey que falecera. Pêro dalbuquerque vio que aquilo

era escusa, & não quis falar mais nisso, & pedio as pá-

reas que se deuiào
,
que erão dez mil xeraíins que lhe

pagarão: & também em quanto aqui esteue vendeo al-

guas presas q fez nesta viajem, que- tomou a mouros de
IVIeca nossos immigos que nauegauão sem seguros do
gouernador. 15 |)or fazer estas sem peleja as digo assi

en> soma. E elas vendidas, assomou ho dinheiro a trin-

ta & cinco mil xeratins, que com os das páreas erão co-

Tenta èc cinco nul a fora hiia nao carregada de roupa

branca que ficou por vender: & vindo ho tempo, se par-

lio coesle dinheiro caminho da Índia.

C A P I T O L O CXXIX.

De como chegou Jorge dalbuquerque a Malaca^ é^ f^V
entregue da capitania,

v_yhegado lorge Dalbuquerque a Malaca
, ^ foy em

lulho de mil & quinhetos &, quatorze, mostrou a pruui-

sam que trazia do gouernador a Ruy de brito perãte to-

dos os oíficiaes da fortaleza & outras pessoas principaes

dela, & assi perante ho capitão do mar & seus capitães,
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em que lhe mandaua entregar a capitania de Malaca,
& que ele se fosse pêra a índia, a que Ruy de brito o-

bedeceo, & lhe entregou logo a fortaleza, dandolhe Jor-

ge dalbuquerqiie hum conhecimento de como a recebia,

& com quanta gente, & com quantas peças darteiharia,

que foy feyto por hum tabaliào publico. E como Mala-
ca estaua em paz & muyto farta, & abastada, não teue
lorge dalbuquerque q fazer logo pola primeyra mais que
leuar boa vida, & Úuy de brito licou em Malaca ate
Dezembro que era a mouçâo da viaje da índia. E esta-

do ele pêra se partir , chegou a Malaca el rey de Cam-
par de que ja disse atras que fora ho primeyro que pe-
dio amizade ao gouernador, & sempre dali por diante

foy muyto amigo dos nossos , nem então não hia se não
a visitar ho capitão de Malaca, & saber se tinha neces-
sidade de sua ajuda, porque a daria de muyto boa von-
tade ate perder nisso seu estado. E recebendo muyla
honrra de lorge dalbuquerque, & mercê em nome dei

rey de Portugal, se tornou pêra sua terra despois destar

algus dias em Malaca. E por esta amizade que lorge
dalbuquerque enlendeo nele, desejou de ho fazer ben-

dara de Malaca, que era tamanho officio q no tempo dei

rey de Malaca era a segiida pessoa depois dele : & sa-

bendo dele que ho seria se lho ho gouernador desse,
mandoulho pedir per híia carta que lhe escreueo [)er

Ruy de brito quando se foy, dizendolhe que muyto mais
ennobrecida auia destar Malaca com ser bendara el rey
de Campar que Ninachatu hum mercador, porque assi

gentios como mouros se desprezauào de ser mandados
por ele , & não se desprezariào de ho ser por el rey de
Campar: & assi outras muytas rezões que sam largas

de contar.

TOMO III. IH
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C A IM T O L O CXXX.

Etn q se escreue ho reijno de Ccunhaya
, ^ de quão po-

deroso he ho sen rcy
,

^' dôde começarão os reys de

Ccnnbaya.

Av^ospac liado Diogo íernandez de boja, parliose cami-
nho de Chaul com sua coinpanlíia e Feuereyro, & por

ho tempu ser ja Cjuasi contiairo a sua viajem, cheg-ou

laa em vinle sele dias, & dali madou logo a riao Enxo-
bregas a Diu, &, ele seguio sua viajem |)era çurrate hum
lugar do reyno de Cambaya, que he dos principaes rey-

nos da índia, conlina do leuante que he polo sertão com
dous grandes &, ricos reynos , hum se chama Mandou,
outro Sangá, & do ponente com ho mar Indico, & do

norte com ho reyno de Dulcinde, & aqui começa a sua

costa em hua cidade chamada Mangolor: & dura ate

quasi Chaul que he da banda do sul, que hc ho primey-

ro lugar do reyno deDaquem com queCambaya comar-
ca por esta i)arte. E a costa he de rnuytas legoas, & ha
nela rnuytas cidades de bõs portos que sam niuyto ri-

cas, lie geralmente muyto abastnilo de todo género de

mantimentos, em lanto que em qualquer parte dele seys

legoas de terra, [)odem abastar de n)antimCtos seys me-
ses a hum grande exercito. He terra muyto viçosa & de

rnuytas caças, assi de monte como de ribeyras: he de

grande criação de gado grosso & miúdo. Crianse tam-

bém muytos caualos, ainda que pecjuenos, de fora lhe

vem muyto ouro & grande soma de prata: ha nele hua

pedraria dalaquecas, de que se fazem muytos brincos

íjue vao ter aas nossas partes, lie pouoado este reyno

polo sertão de getios , & nos portos de mar pola mayor

parte de mouros, antre os gentios ha hus que se cha-

mão resbutos, que quando os reys deste reyno erão gen-

tios (porque agora sam mouros) erão caualeyros & de-

fendiào ho reyno, &. ho goueriiauã, &. despois que os
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mouros ho lomarào recolheranse aas montanhas sem nun-
ca se lhe quererem entregar, & ali viuem , & dali lhe

fazem guerra ás vezes & eles se gouernão per si que
não tem rey nem senhor que ho faça. Ha outros gentios

a que chamão Baneanes, que não comem cousa nenhúa
que padeça morte, & tem por ley de a não matar, nem
ver quando a matão, & os pobres lhes leuào aues viuas

& dizêlhe que as querem matar, & eles as comprào por
mais do que valem porque as não matem , & despois as

soltào, &- também comprão os condenados aa morte pe-
la mesma causa, & tanto estimão de matar que quando
acendem candeas lê nas em alenternas por se não mata-
rem nas candeas as berberetas. E se lhe comem algíjs

piolhos , mandão chamar outros da sua ley que viuem
apartados do mundo como hermiíães, & tê nos por san-
tos , & estes lhos tirão & os põe em si por seruiço dos
seus Ídolos. Estes Baneanes tem os mouros em tanta
veneração, que onde quer que os achâo caliuos os res-

gatão logo, sam muyto namorados, & andão bem ata-

uiados ao seu costume, & casam, & tem molheres muy-
to formosas. Ha outros gentios que se chamão Brame-
nes, que sam antreles sacerdotes, & tem em grande re-

uerècia ho numero de três, & confessam auer hum soo

Deos verdadeyro, criador de todas as cousas, & que sam
três em hua soo pessoa, & quando rezão, rezão três ve-

zes a estas pessoas , & tem que Deos verdadeyro tem
outros muytos deoses que gouernão por ele, em que
lambem crem, pelo que parece que aquela terra foy de
Christãos , k, por tempo se veo a perder a Christindade
nela. E estes bramenes achandose onde estão nossas

igrejas, êtrão nelas & adorão as imagês
,
pregutando

sempre por santa Maria, como que tem dela conheci-
mento. Destes não casam se não os hirmãos mais velhos,

& no mais que híia soo vez, & com hua soo mulher,
nem ela não casa mais morto ho marido. E ele a mata
com peçonha se lhe faz adultério, tirando se ho come-
tem com os irmãos de seus maridos

,
porque a estes he

III 2
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licito dormir coelas. Neste reyno dizem que ha sesenla

luil pf)Uoa(;òes anire grandes & pequenas, & niuytas

sani cercadas &, arruadas, & de casas altas de pedra &
cal como em espaiilia: chamass<i do guzarate & lambem
de Camba, por amor de hua cidade que tem ho mesmo
nome, que he hua das priucipaes de todo ele, está oy-

lo legoas do mar por iium pequeno rio acima por onde
lhe leuào as mercadorias que lhe vTio per mar, & he
muyto grande 6c íermosa com casas lauradns por dentro

de maí^anarias & pintadas douro, & de diuersas cores,

&: todas com jardins nuiyto frescos, & tem derredor muy-
tas iiortas de singulares agoas, &: muy sabrosas fruytas.

Ha nela grandes mercadores, assi gentios como mouros,
naturaes & estranjeiros , & todos muyto ricos, que tra-

tao em todas as partes, & tem em todas muyto credito,

& tem nelas seus fevtores &: estantes. Estes se veste de
sedas &, brocados, &: calção no inuerno brozeguis, mar-
roquis laurados douro, & çapatos de pontilha, & nas ca-

beças futas muy ricas, & costumao mu)'to cheiros & per-

fumes & outros deleytes : ha muytos oíTiciaes machani-
cos que fazem obras tão sotis como em Fraudes , & te-

cem j)anos dalgodão brancos & pintados, brocadilhos

,

veludos, cetins, chamalotes Sc alcatifas. E assi ha gran-

des lapidairos & falsificadores de pedraria. Costumanse
nela hiias carretas com Icytos de tauoado pintados , &
çarrados com porta, que tem pêra vista huas janeletas

de gelosia, & estas carretas trazem caualos , & andão

coelas homens a ganhar pola cidade em leuar pessoas

de iiuas runs pêra as outras, assi a vnv parentes, ou a-

migos , ou festas, ou pêra ver a cidade, & ali vão muy
secretamente, leuando dentro mubica de vozes, k, ins-

tormcntos aa sua maneyra com que se desenfadão. Ha
também como disse outras muytas & muy ricas cidades

pela costa, k, pelo sertão, & as mais da costa estão na

enseada que disse que faz este reyno, que começa em
Diu, & acaba em outra cidade chamada Damão. E nes-

ta enseada enche a maré & vaza tanto que espraya duas
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& Ires legoas & mais, & he inuyto perigosa por auer ne-

la niujtos rocliedos, & ha antreles grades pegos, em que
se as nãos não ficão de baixa mar perdense nos roche-

dos , & por isso he necessário entrar nos portos desta

enseada com pilotos da terra. As nãos de Cambaya sam
sem quilha & cosidas com cayro como as do Malabar, &
carregão mu} lo

,
porque não tem cubertas. Kl rey de

Cambaya he mouro, & tem bem seyscêtas molheres com
que dorme, & seruesse com muyto grande estado, &
muy polidamente como os reys nas nossas partes : & por

ser senhor de tamanho reyno tinha muyta renda, & muy-
to grande tesouro, & trazia gente sem coto em sua cor-

te, principalmente darmas de caualo , & sam bõs caual-

gadores , trazem escudos redondos , & algus sayas de
malha, & os caualos acubertados. Antresta gête darmas
os mais sam estranjeiros. s. Turcos, Abexins, Mame-
lucos, Coraçones, Turquimaês, Arábios & Pérsios, que
se ajuntão aqui, assi por sl riqueza da terra, como pe-

los grandes soldos que lhe pagaua el rey. Trazia também
el rey muy tos alifantes, que compraua por muyto dinhei-

ro, com que fazia a guerra a seus inimigos: trazem nes-

tes alifantes castelos de madeyra em que andão quatro
& cinco frecheiros ou espingardeiros , & se os alifantes

nã fossem tão doridos pelejào muyto Í3em, porque ferem
os caualos & a gente dos immigos com os dentes: po-

rem se sam feridos fojem logo, & desbaratão os da sua
parte. Estes reys de Cambaya auia pouco que erão reys,

que soyão de ser capitães do emperador de Deli hum
grandíssimo reyno no sertão da índia : & era senhor des-

te reyno, & do de Dulcinde , & do de Sangá, do Man-
do, do Daquem , de Narsinga, & deste de Cambaya &
tinha em cada hum hum capitão que ho gouernaua. E
concertandose todos de lhe tomarem ho senhorio, se lhe

leiiantou cada hum com ho reyno que gouernaua , & se

chamou rey dele, & ele ficou soomente com ho de Deli

em que residia. E este rey que então reynaua em Cam-
baya , era ho quarto contando do primeyro que se leuii-



438 DA TíISTORIA DA ÍNDIA
lou : & hum destes foy criado com peíjonha, que assi

ho (juis seu |);iv polo nfio matarem coela: porque os reys
destas paiLes costuinào muyto mandarse malar hiis aos
outros coesle género de morte. E as inolheres com que
dormia por nâo morrerem lauauanse todas com (;.umo de
liuiòes, 6c despois comiáo outras cousas còtra a peçonha.

C A P I T O L O CXXXI.

De como Diorjo fernãdez de beja chegou a çurrate^ ^
partio da hi pêra Chanipanel.

X rosseguindo Diogo fernandez sua viajem chegou aa
boca do rio de çurrate por õde ela estaa obra de duas ou
Ires legoas do mar: he híja cidade pequena rasa com
casas como ja disse, &, chegou aqui a quinze de Março.
E sabendo na barra como niio era ainda vindo Pêro quey-
mado com ho seguro dei rey, ho mandou pedir ao rege-

dor da cidade, que era mouro & chamauase Destrocáo,
que logo lho mandou , & que lhe fosse feyto grande re-

cebimento, que assi lho tinha mandado el rey de Cam-
baya que ho fizesse, porque sabia que auia de ir ho nos-

so embaixador, &l sayrào a recebelo JVIeácoje & Meába-
bu capitães dei rey, & hum irmão de JVIeligupim acom-
panhados de muyta gente & leuarào caualos pêra os nos-

sos & carretas pêra ho seu fato: & Destrocfío nao sayo
coeles por estar doente de boubas. E recebido ho em-
baixador com muyto amor dos caj)itães mouros leuaran-

no aa cidade a casa do regedor, de que também forão

muy bem recebidos, & lhe mandou logo dar hua cabaya
que he trajo da terra, & outras aos que hiao coele que
assi costumáo de fazer aos estranjeiros

,
porque vestin-

dose do trajo da terra parece hum grande sinal damiza-
de , &, que estão seguros na paz, & ho embaixador as

náo queria tomar, dizedo que níio auiào de tomar cou-

sa algua se nao do rey com que viuiao. E dizendolhe ho

regedor que elrey de Cambaya lhas mandaua dar , &
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que ho aucria por grande desonrra se as não tomasse

,

as tomou & veslio logo com os de sua companhia, di-

zendo que ho fazia pois era dei rey deCambaya, & por
estarem em sua terra, & por comprirem seu costume.
E dali íoy ho embaixador leuado aa sua pousada

,
que

foy em híias casas de Meligupim que erão grandes & ri-

cas. E logo ao outro dia mandou ho embaixador hum
presente ao regedor por Duarte vaz & Francisco paez

,

& assi por outros dos nossos, mandandolhe dizer que pois
por lhe fazer honrra tomara as cabayas

,
que tomasse a-

quele presente por amor do gouernador, & por lhe fa-

zer a ele honrra , & que ihe perdoase por ho presente
nào ser segundo seu merecimento, porque como era ho-
mem que andaua sempre com as armas aas costas, que
não podia dar cousas ricas: & assi mandou presentes a
todos os capitães, &. ao irmão de Meligupim, & ao seu
feytor, &. todos os receberão de boa vontade & folgarão
coeles, posto que ho regedor se encareceo em tomar ho
seu. E mandados estes presentes, forào visitar ho em-
baixador, ho filho herdeiro de Meligupim , & duas filhas

por lhe fazer h.onrra
,
que he a mayor que se pode fa-

zer, & a estes deu ho embaixador algúas pechas ricas. E
logo neste comenos se começou de soar que Meligupim
estaua agrauado dei rey deCambaya, & se fora da cor-

te por nlgíjs desfauores que lhe fizera, & que el rey par-

tia muylo de pressa socorrer a hua fortaleza que se lhe

leuantara, & era muy longe. E sabêdo ho embaixador
isto, nào quis partir pêra a corte ate não saber a certe-

za de tudo, & por se escusar do regedor que lhe dizia

que partisse, disse que não era vindo ho seguro dei rey,

com que chegou Pêro queymado a vinte sete de Março,
& trouue hfia carta dei rey pêra ho regedor, em que di-

zia que desse aos nossos todo ho necessário pêra seu
caminho ate a cidade de Madauá , onde ho embaixador
auia dir falar a el rey, & outra de Meligupim pêra ho
gouernador, em que se auia por mofino de não estar na
gra^a dei rey como dantes pêra ho seruir, como sem-
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pre desejara. E ambas as cartas hiáo abertas , & ho em-
baixador as vio: ÍSL sabendo ele por Pêro que}'mado lio

deslaijor de Meligupí, & que se fora pêra a cidade de
Champanel , & el rey ido a socorrer ho castelo que se

Jhe leuanLara que era muyto longe, quiserase dali tor-

nar por ter regimento do gouernador que por nenhum
modo inuernasse em Cambaya, hora ouuesse concerto

antre el rey & ele, hora ho não ouuesse. E que ho tem-
po da nioução pêra tornar aa índia , era ja táo curto

que como abalassem de çurrate auiào por força dinuer-

iiar em Cambaya, pêra o que náo leuauáo a despesa ne-

cessária por ho gouernador fazer conta que não auião

laa dinuernar, & se ho fizesse seria com seu grande a-

batimento & desonrra , & com passar ho regimento que
lhe ho gouernador dera: & por isso determinou de se

tornar de çurrate tanto que chegasse a nao rume, em
que ho embaixador mandara ver per ho capitão delia os

lugares em que se podia fazer fortaleza. K determinan-
do de se tornar ho mandou dizer ao regedor, dizendo as

rezôes que pêra isso tinha, que elle contrariou com di-

zer que como se auia de tornar tendo seguro dei rey
,

& estar tudo prestes pêra seu caminho por seu manda-
do , & que conta lhe daria se fosse sem ir a ele pois vi-

nha a isso, & que se de todo se quisesse ir que primey-
ro ho auia descreuer a el rey , & vindo seu recado fa-

rião o que mandasse. E vendo ho embaixador a vontade

do regedor, & por não ser chegada a nao deixouse es-

tar ate ver o que el rey resj)ondia ao regedor que lhe

logo escreueo, & ele escreueo a Meligupim tudo o q
passaua

,
pedidolhe q Ihescreuesse iiiiudamête o q era

be que fizesse, &. Ihescreuesse o q lhe mandara dizer ê
segredo por Pêro queymado, & a Ganapatu pêra lhe ho
gouernador dar a isso credito. E nisto chegou a nao ru-

me, &. ho ebaixador se quisera ir, & nã foy por ho re-

gedor Ihêbaraçar a ida dizendo que auia de escreuer a
el rey como a nao era chegada, & deulhe a entêder q
sabia onde fora, &, que sospeyLaua a que. E por entea-
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der no regedor que ho não auia de deixar ir, & dando-
Ihe a entender que ficaua por fazer a vôtade a el rey de
Cambaya ficou, & ho regedor mandou iDOstrar ao Jingoa

& escriuão da embaixada hiaa carta dei rey, em que lhe

escreuera q em todo caso fosse ho êbaixador velo. E te-

do prestes sua j)artida se partio aos vintoyto de Marcho
pêra a cidade de Madauâ onde el rey estaua. E ho re-

gedor & feytor deMeligupim lhe derao trinta & Ires ca-

ualos
,
que tãtos erão necessários pêra os que auiâo dir

a caualo, & doze carretas pêra ho fato, & vinte piães

da terra frecheiros, & hum capitão de gête de caualo

chamado Meâçamadim. E com toda esta companhia que
era muy grande comet^ou ho embaixador seu caminho,
& sendo húa jornada ou duas de (^urrate, lhe derao a
reposta de Meligupin) â sua carta em que aprouaua sua
ida a el rey. E despois desta carta, mais a diante lhe

foy dada outra sua, em que dizia que lato que aquela
visse se fosse a Champanel onde ele estaua, que he hua
cidade das mayores que el rey tem & a mais forte. Es-
laa no sertão trinta legoas do mar situada em hum gran-

de campo, em que se leuanta hua serra pequena em
redõdeza , mas muyto grade em altura, em tanto que
pola parte mais baixa tem quatrocentas braças daltura,

& he toda cercada de rochedo. Nesta serra está situada

a cidade cercada de muros & torres, & dentro desta

primeyra cerca tê outras seys & todas de muros muy
fortes: a prinjeyra cerca não tem mais que hua soo en-

trada por hiia porta muyto alta feyta ao picão, & entrão

por baixo do chão trinta ou corenta braças. E diãte des-

ta porta estaua hua caua muyto funda de largura de cem
passos com híia pote leuadiça. Nesta cidade estão hus

pachos dos reys de Cambaya, que ocupão tanto espac^o

como Euora , Sc sam cercados de muro, q se serue por

três portas de ferro, & dentro não pousa mais que el

rey com suas molheres, & os recebedores de suas ren-

das que andão na corte, & os oíTiciaes de sua casa., &
estão os almazês de armas & munições de guerra, & to-

TOMO III, KKK.
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do ho mais sam jardins que dão fruylas como as nossas

com fontes de jasjies, &. eslão todos ao derredor de muy-
tas casas de prazer, de que as mais sam de hum sobra-

do, & as outras térreas, & quasi todas abertas por duas
parles , & luias tê as paredes lauradas douro & dazul, &
outras bràqueadas com betume de gesso & claras douos,

& outras confeyções com que ticiío tão aluas & respran-

decentes que fazem perder a vista, & ho chão he ladrilha-

do dazulejus : seria esta cidade de cento & trinta mil fogos.

C A P I T O L O CXXXII.

De como ho embaixador se vio com Meliqupirn na cida"

de de Chãpnnel^ t^- de como se j^uflio pêra a corte dei--

rey de Combaya.

i\ esta cidade chegou ho fíbaixador aos quatro dias Da-
bril ao meyo dia, & deceose em hna horta pêra ali se

despir dos vestidos de caminho, &, ir ver Meligupim
,

que sabendo que era chegado, lhe niãdou caualos peia

sua pessoa & pêra os de sua cõpanhia, &, mãdou muyta
gele de caualo q ho acõpanhasse & muytos tangeres que
ho acompanharão ate a casa de Meligupi, q ho sayo a

receber â primeyra casa das suas, & lhe fez todo hoga-

salhado que se podia fazer: & ho embaixador lhe deu
ho presente que lhe ho gouernador mandaua, & mais

hua carta , &- despois Jhe mostrou ho presente que ho

írouernador mandaua a el rey de Cambaya. E porque

IMeligupim ho ouue por pouco, conselhou ao embaixa-

dor (jue lhe acrecenlasse mais hum bacio dagoas mãos
de prata dourado per partes, & hila albarrada do mes-

mo, & hua adaga forrada douro, punho & bainha, &
muyto bem obrada, & estas três peças erão do embai-

xador. E sabendo IMeligupim como ho gouernador man-
daua pedir a el rey hua fortaleza em Diu pêra goarda

da muyta fazenda que el rey seu senhor auia hi de ter:

& pêra conseruacào da paz, diase que era muyto bem
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pedir fortaleza, posto que ]\(leliquiaz escreiíera rriujtas

vezes a el rey que ho gouernador lhe pedia em Diu híia

fortaleza, & que lha nào desse, porque a não queria se
não pêra Jhe tomar sua terra : & não lhe dando fortale-

za, não ouuesse medo de lhe tomar Diu que eslaua muy-
to forte. E passados três dias

,
partiose ho embaixador

pêra Madauà onde el rey esíaua , mandandolhe j\]eligu-

pim dar caualos, & a lames teixeira pêra ho caminho,
& outros que leuassem a destro pêra a entrada dalgiis

lagares, & assi outras carretas, & quatro camelos que
lhe leuassem têdas se lhe fossem necessárias: & assi

mandou coele hum homem principal de sua casa & seu
capitão ate Madauá cõ seys de cauaio & vinte de pee

,

& ho auisou que não pousasse se nào Õde lhe aquele seu
capitão dissesse. E antes de chegar a Madauâ (que he
híja cidade mayor queChampanel & mais nobre de edi-

fícios) foy aquele capitão dizer ao goazil moor dei rey
de Cambava que se chamaua Codamacão a vinda do em-
baixador. E por quâto el rey era aa ca(^a , & nào se sa-

bia certo se tornaria aquele dia , mãdou Codamacão di-

zer ao embaixador que ficasse aquela noyte em híja sua
horta junto da cidade ate lhe mandar recado. E ao ou-
tro dia logo pola nianhaà, mãdou Codamacão hum tur-

co principal de sua casa com trinta de cauaio, & dian-

te muylas trõbetas & outros instormentos, pêra que fos-

se com ho embaixador a sua casa onde auia de pousar
em hum apousentamento apartado sobre si. E os nossos
hião espantados da multidão da gente que auia na cida-

de , assi de cauaio como de pee, & lodos com atauics

iiiuy custosos, & assi da nobreza dos edifícios da cida-

de , & a gente que se ajuntaua a ver os nossos lhe im-
pidia que não podessem passar, & deteueranse muyto
ate chegar a casa de Codamacão , a cuja poria eslaua

Melique quadragi filho do regedor de çurrate que era

pajé dei rey esperando polo embaixador, a que fez muy-
to grande cortesia, & ho leuou a Codamacão. E despois

de seu recebimento ho embaixador lhe deu ho presente

KKK 2
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que lhe leuaua do gouernador, que forao duas peças de

celiin, hria roxo outro pardo: & outras duas, híía de ca-

iiiarahado verde, & outra de damasco branco. Dezoyto
couados de graa, &, hua albarrada de prata, & alem dis-

to hua laca que ho embaixador acrecentou mais de sua

casa
,
porque nele estaua ser seu despacho boõ ou mao

por ser ho mais priuado que el rey aaquele tupo linha:

& assi lhe deu a carta do gouernador. E mostrado Co-
daujacao que fulgaua muyto com ho presente, recolheo-

ee lio embaixador pêra as suas pousadas, que erào muy-
to boas & cercadas , & em que todos os que hiào com
elle couberào aa sua vontade. E Cudamacfío lhe mandou
liiuylo lari^amenle de comer: & ao outro dia antes de
comer lhe mandou recado do paço que fosse falar a el

rey, que assi ho mandaua , &, pêra hirem , lhe mandou
muyto bòs cauaios, &: a todos os seus, & foy coele Me-
lique quadragi, & nniyta gête de caualo & de pé que
forào do paço pêra isso, & com muytos & diuersos ins-

tormentos. E com muy grande aparato abalarão pêra ho
paço, indo ho enjbaixador & todos os nossos muyto bê
vestidos. E leuauáo ali três dos nossos ho presente que
ho gouernador madaua a el rey, que era hum colar dou-

ro esmaltado, & iiu punhal forrado douro, bainha & tu-

do, & anilado que parecia muyto bem, & a adaga do
embaixador posta em Ima arelhana douro, & ho seu ba-

cio dagoas mãos & albarrada, & hua peça de borcado

verde da Pérsia, & duas da China, & noue couados de
veludo preto , & assi chegarão aos paços que erào tér-

reos (que assi os tinha ho emperador de Deli quando
senhoreaua Cambaya. ) E entrado ho embaixador nos pa-

ços coti) iVleiiíjue quadragi , despois de passar por muy-
tos pálios & casas chegarão a hum muyto grande, on-

de a hu cabo em hua capelinha defronte da porta esta-

ua el rey deitado em hum catle vestido em hua cabaya
branca de pano dalgodáo lino , & na cabeça hua fota do
mesmo, & muyta gele em {)ee posta em ordem dhum
cabo ik. do outro todos grandes senhores &. capitães d©
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gente que tinhão muyta renda: & em ho embaixador ho
vedo ihe fez hua mesura ao nosso costume com todos

os nossos. E logo ele & lames teixeira por seu manda-
do se chegarão pêra onde estaua , & junto do calle , lhe

fizerão cada hum sua mesura. E el rey os recebeo com
muyto gasalhado, & postos ambos em pee junto de Co-
damacào & doutros senores , forão os outros nossos de
dous em dous lazer suas mesuras a el rey que assi ho
mandou ele, & dali se tornarão onde estauão , & mos-
trando a todos muyto bcõ rosto, 8c dando a entêder que
folgaua de ver a nossa cortesia. Feyto este recebimen-
to , ihe apresentou ho embaixador ho presente que di-

go , com que el rey mostrou que folgaua muyto, toma-
do algfias pechas na mão, principalmête ho veludo preto,

& oulhandoas & faiando nisso com aqueles senhores

que hi estauão. E visto ho presente, tomou a caria do
gouernador

, q ele leo logo, & lida lhe disse como ho

gouernador lhe mádaua sua calema, & estaua a seu ser-

uiço com toda a armada, &, cora todos os Portugueses:
folgou ele muyto coisso, & pregunlou polo gouernador
como lhe hia & onde ficaua. E esta pralica foy desta

maneyra, falaua ho embaixador ao seu lingoa , & este

falaua a outro dei rey, & ho dei rey falaua a outro que
ho dizia a el rey, porque assi hu costumaua , & se cos-

tuma ainda agora & têno por grade estado. Acabada es-

ta pratica, mandou el rey a Meiique quadragi que le-

uasse ho embaixador & aos nossos a hii cabo do pátio a
darihe as cabayas, as do embaixador & de lames teixei-

ra de brocado & as dos outros de veludo, & eles as ves-

tirão, dizêdo ho embaixador q ho fazião por lho el rey
mãdar, mas q aqle nã era seu costume. Vestidas as ca-

bayas , tornarão outra vez a fazer reuerêcia a el rey ao
nosso modo , & ele disse ao êbaixador q se fosse enibô-

ra pêra a pousada, & q dissesse tudo o q queria a Co-
damacá & q logo seria despachado: & assi se tornou a-

companhado como foy, & sendo na pousada, chegou
Melique quadragi , &, coele hii home que trazia hu ba-
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cio grande cheo de moedas de prata mouriscas, que se

chaináo madrafaxaos , & deu os ao cbaixador , & a ía-

nies leixeira da parte dei rey que lhos niandaua pêra la-

uajem das camisas, & eles se poserào em os nào tomar,
dizendo q lio nfio costumauão. E por lhe elo dizer q el

rey ho aueria por injuria, & lhe pareceria que desj)re-

zauào suas cousas, & aueria muyto grande menencoria,
os tomarão, & assi duzentas tangas q lhe el rey mandou
dar cada dia pêra seu comer, que eráo quinze pardaos

douro. E tudo ho embaixador mádaua entregar a Pêro
queymado pêra q o gastasse.

C A P 1 T O L O CXXXIII.

De como ho êbaixadorfoy despachado dei rey de Câbaya^

^ de como se tornou a çurrate.

jlV-o outro dia falou ho êbaixador com Codamacao, &
lhe disse como ho gouernador madaua pedir a el rey hua
fortaleza em Diu

,
porque assi lhe escreuera el rey seu

sefior q ho fizesse, porque dandolha aueria sua amizade
cò el rey de Cambaya, & sua fazenda estaria mais se-

gura
,
porque auia de ser muyta, & ele auia de ter j)or

isso grandes proueitos. Ao q Codamacao disse, q como
pediao agora fortaleza em Diu , se ateli nào pedirão se

uáo fey toria, & q el rey a começara de dar a Tristão

dega quando lá fora com embaixada, & pêra amizade &
trato abastaua feytoria, porq nome de fortaleza era muy-
to gran.ltí cousa. Ao q ho embaixador respondeo que el

rey de Portugal não auia de tiar sua gente & fazenda de
nenhua terra na índia sem fortaleza, & ainda muyto
\k*'ò por nào matarê a gete , & lhe roubarem a fazenda

como fizerão em Calicut, Coulào & em IVlalaca, em q
se teuera fortalezas como entào tinha em algus deles tu-

do esleuera seguro, & nào fora quebrada a paz nê a a-

mizade : & porq el rey seu senhor a queria ter verdadei-

ra cõ el rey de Càbaya pedia fortaleza em Diu
,
quanto
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mais q pêra hú tamanho senor como ele era nâo deuia

dauer por muyto hua fortaleza em seu reyno sendo dhu
rey seu amigo, & de que auia de ter muyta honrra &
proueito, E assi lhe deu outras muylas rezões pêra se

lhe dar a fortaleza. E passando sobristo muytas miude-
zas, disse Codamacão q por amor do gouernador ele di-

ria tudo a el rey, & ho despacharia ho mais cedo q po-

desse, & assi ho fez que dahi a dous dias que forào a
vinte Dabril lhe deu ho despacho, dizêdo que dizia el

rey que posto que ele tinha dada feytoria em Diu ao

gouernador , & ate então lhe não mandara falar em for-

taleza, lhe prazia dala em çurrate, ou feytoria em qual-

quer lugar de seu reyno onde a ho gouernador quises-

se. E islo disse ho Codamacão com híj contentamento
como que tinha acabada grande cousa , ou ho fazia com
malicia por temporizar com ho embaixador, que na ver-

dade se ele quisera el rey dera fortaleza ê Diu
,
porem

ele não quis por não encontrar a IVleliquiaz que não
queria ver lá fortaleza nossa. Ouuido ho despacho polo

embaixador, agardeceo a Codamacão ho trabalho que
nisso leuara, Sc a boa vontade que tinha, & disselhe que
não auia daceitar fortaleza se não em Diu, que assi lho

mandara ho gouernador, por Diu ter boõ porto & pode-

rem as nossas nãos entrar dentro, & que se podiào ti-

rar a monte se fosse necessário &l inuernar hi , o que
não podia ser em çurrale , onde a fora estes incõuenie-

tes auia outro, que era ficarê as nossas nãos três legoas

do porto. Do q se Codamacão mostrou m^nylo desconten-

te, dizêdo que como não punha na cabeça o q el rey da-

ua. E ho embaixador disse que punha por serem pala-

uras dei rey, mas que não podia aceitar fortaleza se não

em Diu, & que ele deuia de pesar muyto bem (pois

era pessoa em q el rey côfiaua tanto) quanto proueito

& honrra era dei rey de Cambava o q lhe ho gouerna-

dor mandaua pedir, & que deuia daconselhar a el rey

que ho fizesse
,
porque seus portos se tornassem a eno-

brecer, Sl a render o que rendião, & ainda muylo mais:
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&. (]ue as suas nãos llie Irariao seguramente toda a rique-

za do mudo &. nauetrariao seguras. K tàtas rczOos lhe

deu
,
que cie disse que por amur do gouernador torna-

ria a falar a ei rey, & pêra (|ue teuesse disso mais lem-

brada &, ho fauorecesse , llie màdou ho embaixador hú
barnegal de praia & hu castiçal que eráo seus, dizendo

fjue llie mandaua aquilo por ser cousa de Portugal cõ
que lhe parecia que folgaria, &, assi disse ele que fu\-

gaua. E dali a quatro dias lhe disse que dizia cl rey, q
polo irem ver de tao longe , era conlCte de dar ao go-

ucrnador fortaleza em hu de quatro lugares, Bombaim,
Çurrate, IVIaim, Doubez, & feytoria ê Diu ou onde qui-

sesse, & q escolhesse iuia cousa daqlas se iiia por paz,

porq ele nao auia de tornar a falar a el rey porque aue-

ria grande menencoria , & que se qualquer da(jue'as

cousas nao quisesse, que lhe não parecia boõ ho cora-

ção do gouernador. K com tudo isto ho embaixador não
quis aceitar nenJiua daquelas fortalezas, 8c deulhe as re-

zões que lhe tinha dadas, porque a não aceitaua em (Çur-

rate. E corrõdo por esta matéria de palaura em palaura,

disse Codamacào que se auendo paz anlreles as suas

nãos auião de nauegar seguras, não leuando nenhua es-

peciaria pêra Adem ou pêra ho estreito, se lhe tolheria

Íjo gouernador que não fossem lã. Ao que ho embaixa-

dor respondeo q não era rezão, que tendo el rey de Cam-
baya jiaz & amizade com el rey de Portugal mãdasse
suas nãos a Adem & ao estreito, com quem ele tinha

guerra, porque a verdadeira amizade auia de ser ami-
go daniigos, &: íujigo diinigos. E disto não podia fugir

el rey deCambaya, porq assi ho leuara despachado Tris-

tão degâ : o que Codaiiiacão negou, [)osto q lho nios-

Irarão polo liuro do escriuão de Tristão degâ, & disse q
j)ão sabia parte de tal despacho nem doutro ncnhu se

não teuesse a chapa dei rey, q he ho seu selo , &- mais

que não sabia que proueilo vinha a el rey de Cambaya
da amizade delrey de Porlugal se lhe tiraua a nauega-

càu do esstreylo donde recebia iio uiayor ganho de suas
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rendas , & se ele isto nào teuesse

,
que nâo sabia q a-

uantajem Jhe fazião
,

pois a Meliquiaz q era seu escra-

uo tinha ho gouernador dados mais priuilegios. E ho
embaixador llie disse

,
que posto que eirey de Câbaya

nào podesse mandar ao estreito, que podia mandar a
Ormuz, a Malaca, Pegú , Martabão & 13engala, ôde se
fazia tanto proueito &. mais que em Adem & no estrei-

to, & assi em outras partes q tinhâo paz com el rey de
Portugal, & estauão a seu seruiço: & q soubesse q ho
gouernador estaua prestes com a armada da Índia es-

perando pola de Portugal pêra ir logo sobre Adê, & a
moução passada deixara de mãdar lâ raujtas nãos por
rogo de Meliquiaz, que lhe mandara pedir que ho fizes-

se assi por se não perder Cambava de q erão lâ muytas
nãos, & que ele faria cõ el rey de Cambaya que lhe des-
se fortaleza ê Diu, & por isso ho gouernador as deixara
de mandar. E assi lhe disse, que se Adem fizesse con-
certo com ho gouernador, que tendo el rey de Cambaya
paz com el rey de Portugal poderião as suas nãos ir lâ

nâo leuando especiaria. E com tudo istoCodamacão dis-

se que não auia de tornar a falar a eIrey no despacho:
& desesperado disso, ho embaixador lhe pedio que lhe

mandasse fazer ho despacho que lhe el rey daua pêra ho
leuar ao gouernador, & lhe dar rezão de si. E feyto ho
despacho, se foy ho embaixador despedir delrey, q a fo-

ra as cabayas q lhe derão como da primeyra vez , lhe
mandou dar a ele & a lames teixeira senhas adagas ri-

cas , & senhas peças de camarabandos : & Codamacão
lhes deu pêra ho gouernador hum terçado rico & húas
peidas de beatilhas muyto finas do deli que antreles ser-

uem de fotas , dizêdo que aquilo mandaua el rey ao go-
uernador ê sinal damizade, & lhe mandaria híia alimá-
ria chamada gauda, que lhe leuarião a çurrate.

TOMO III. LLL
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C A P I T O L O CXXXIIII.

De como ho embaixador foy inuernar a çurrate, ^ des-

pois se parlio pêra Goa.

D.'espedido ho êbaixador
,
partiose ao outro dia, q fo-

rào vinte seys Dabril aiiendo dez que estauão em Mada-
ual, & ele &: os seus tornarão nos caualos & carretas de
Meligupim

, q esperarão todo este tempo pêra os tornar

a (jurrale , & no caminho achou hu Português chamado
António afonso, q lhe ho gouernador mandaua com car-

tas & com dinheiro, & chegou a çurrate a oyto de Mayo,
onde lhe foy forcado inuernar por amor dos ponetes, que
erào ja tào forçosos q derão â costa cõ as nãos & zabu-

cos, & njais não tinha embarcação em q podessem ir. E
auendo dez dias que era chegado, chegou a ganda, que
era hua alimária quasi da grossura de hiia pipa & curta

dos braços & das pernas , & toda cuberta de cochas pe-

lo corpo, saluo a barriga, & a cabeça como de porco,

& no meyo da testa hum corno muyto agudo de com-
primento dhum palmo ou mais. E estas alimárias se cria

em desertos do sertão da índia, & chamanlhe os índios

gandas, & cuydo q sam os Rinocerõtes que Diodoro diz

que pelejão cõ os alifantes & os matão. Esta trouue hu
capitão dei rey de Cãbaya bem acompanhado de gente,

&, assi a entregou ao embaixador cõ grade festa de tan-

geres. E ho embaixador lhe deu hua peça de cetim bran-

co , &c dez pardaos em dinheiro. E inuernando ho em-
baixador em çurrate em lulho, mandou Pêro queymado
a Madaual com cartas aCodamacão sobre sete escrauos

Christãos q lhe fugirão do caminho indo pêra çurrate,

que soube q estauão em sua casa. E lidas por (3odama-

cão as cartas, nã quis dar os escrauos, & disse a Pêro
queymado q os tomasse se os achasse, & nem respon-

deo ao embaixador nem menos a IMelique quadragi , a

quem escreueo sobre ho caso. E vendo ho embaixador
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que não tinha remédio pêra auer os escrauos , entendeo
eríi buscar embarcarão: o q sabendo Meâbabu & Meâ-
coje, lhe disserão que não buscasse embarcac^ão, porq

eles tinhão cuydado de lha dar quãdo fosse tempo, que
assi lhe tinha mâdado el rey de Cambaya, & q lhe dis-

sessem quantas nãos auião mester pêra lhas fazerem
prestes. E dizendo ho embaixador q os feytores de JMe-

ligupim tinhão cuydado de lhe buscar a êbarcação pop

seu dinheiro, eles ho não quiserão consentir, & que a-

uião de tomar a embarcação que lhe el rey daua, pedin-

dolhe que a tomassem
,
porq lha darião muyto boa. E

aconselhandolhe os feytores que a aceitasse, ho fez assi,

& disse q abastaria híia nao de ate trezentos & cin-

coenLa candis que he híía medida que se costuma na
terra, & outra pequena pêra leuar a Ganda. E aos vin-

te dias Dngosto fizerão trazer hua nao grande & boa ao

cays de çurrate, q ho embaixador disse que abastaua

pêra tudo, & q não auia necessidade de mais : & pedin-

do ho mestre da nao ho frete ao embaixador, disselhe

que ho pedisse a Meábabu & a Meâcoje
,
que tinhão

cuydado de ho pagar, & mãdoulhes dizer por seu reca-

do que não pagara ho frete pelo que lhe eles tinhão di-

to, & eles fizeranse muyto menencorios do mestre & a-

nieaçarãno, & mandarão dizer ao embaixador que se laa

mais fosse que ho lançasse pola porta fora. E isto tudo
era falso, porque eles quiserão q ho embaixador pagara

ho frete, porque lhes ficara ho dinheiro que tinhão dei

rey pêra ho pagar, & assi a matalotajem que fosse ne-

cessária. E vedo que era necessário pagar tudo pelo q
tinhão dito ao embaixador pois ele se pegaua a isso, fi-

zerão fugir ho mestre da nao & os marinheiros, &- fin-

girão que lhe pesaua disso, & fizeranse muyto menen-
corios do embaixador, dizendo que ele os fizera fugir. E
tãtas cousas fizerão, que desesperando ho embaixador
dauer por eles embarcação, a ouue dos feytores de Me-
ligupim que lhes tinha mandado q lha dessem & assi

tudo ho de q teuesse necessidade pêra sua viaje : & eles

LLL 2
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lhe buscarão Ires zainbucus, q se clKUDão coliibas a. cus-

ta de iMcJigupiín. E auèdo Meábabu &: Meàcoje nienen-
coria disto, màdarào hua noyte lançar polas ruas de çur-

rale bem cincoenla vacas mortas Sc aculiladas, Sc líiça-

rào fama ao outro dia que os nossos tizerào aquilo: &
assi ho disserao aos feitores de Meligupí, que erao Ba-
ueanes, porque os indignasse contra os nossos &. lhes

nào dessem embarcação: porq se nào pode fazer mayor
pesar aos baneanes que matarlhe vacas, que elies ado-
rào. Pore os feitores nào ho crerão, porque sabiào q os

nossos se fechauão com sol: & assi liio disserao, & que
sabião a verdade, q os mouros matarão as vacas. Que
não contentes cõ esta treição, vendo que lhes não apro-

ueitaua, quiserào deter ho embaixador com dizere que
lhe auiào de ver ho fato quando se embarcasse: & esti-

uerão dous dias sem ho mandar ver, mãdandolhe ho em-
baixador muytos recados sobrisso, ate quefoy lames tey-

xeira falarlhe, acõpanhado de sele ou oito criados dei

rey, &. leuou ho despacho dei rey, & ho seguro que lhe

linha dado, & faloulhes muyto áspero porq os não des-

pachauão, & querião q perdessem mais tempo do que
tinhão perdido. E eles se desculparão, & então aperta-

rão muyto q lhes querião pagar a embarcação. E despois

de gastadas sobrisso muytas palauras, disse lames tei-

xeira q a embarcação era paga per INlanichele feylor de
IMeligupim que se auiessem coele, cõ tanto q não ficas-

se desconlête. E coisto ficarão amigos, & lhe mostrarão

hila carta de Meliq quadragi , em (juo dizia que el rey

soubera como ho èbaixador se queria ir, q dizia que se

fosse embora cò todcs os seus, & q lhe mandassem algus

panos, & que lhos não mandauão porq adoecera Codama-
cão que os auia de despachar, que se os nossos quisessem

esperar q lhos mãdarião, & ho õbaixador não quis. E re-

còciliado com Meábabu &. Meâcoje cõ que esteuera de
quebra polas cousas passadas , se foy embarcar com os

nossos, com ho mesmo aparato que foy recebido quãdo
chegou , & partiose pêra a Índia a treze de Selêbro.
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C A P I T O L O CXXXV.

De como Jorge holelho^ éf- outros capitães desbaratarão el

rey de Litiga
,
^' do mais que passou em Malaca,

JJM este tempo chegou recado do gouernador a lorge

dalbuquercjue q mandasse chamar elrey de Campar, &
q ho íizesse bêdara de Malaca. E porque lorge dalbu-

querque sabia que lorge botelho era muyto conhecido
en) toda aqla terra & sabia a lingoa, rogoulhe q fosse

por el rey de Campar, & màdou coele outro capitão que
se chamaua Aluaro vaz, &, deulhes húa fusta & duas lan-

charas em que fossem com algíis dos nossos & gente díi

terra. E indo lorge botelho pêra Campar, achou noua
que ei rey estaua cercado por el rey de Linga vassalo

dei rey de Bintão q era muy boõ caualeyro, & isto por

ser amigo dos nossos: & porq lorge botelho soube que
a gente que tinha era muyta , & a sua quasi nada mã-
dou ho dizer a lorge dalbuquerque & pedirlhe ajuda, &
ele mandou Tristão de Miranda, António de miranda
dazeuedo , Ayres pereyra de berredo todos capitães, &
por seu capitão mór Francisco de melo, & a fora a gen-

te Portuguesa que serião cê homês , hião sete ou oyto

lancharas cõ gente da terra. E partidos de Malaca che-

garão â boca do rio de Campar ode estaua lorge bote-

lho, & dali entrarão todos ho rio &. forão por ele ate a

eirada dhum esteyro, onde ho rey de Linga tinha feyta

hua tranqueyra muyto forte, & tinha ali sua gente &
armada, & fazia a guerra a el rey de Campar, cuja ci-

dade estaua polo esteyro acima. E entrando os nossos

por este esteyro, acharãno tão estreyto, & cercado de
ribas tão altas q senão atreuerão a ir por ele, porque te-

merão q sabêdo os immigos sua ida acodissem logo, &
os matassem de cima das ribas sem se eles poderem de-

fender, & mais como ho esteyro era tão estreyto poder-

Ihe hião queymar a frota. E por isto pareceo bê a lodos
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íj se tornassem , & se posessem no rio largo á boca do
esleyro , &, ali tolheriào os luanliniêlos aos inimigos,
que ()or esta causa sayriào a pelejar coeles , coido say-

ráo lanlo que ho soubeiào, & era hiia frota doylêta lan-

charas, em que andauào bem seys mil homes os mais
deles frecheiros, nào sôiiienle de frechas darco , mas de
zarauatana, &. os nossos seriào setecentos honies, cê

Portugueses & os outros da terra. El rey de Linga hia

diàte a remos em hiaa làchara tamanha como hija gran-

de galeaça & leuaua nela duzentos homês cõ padeses q
os cobriào todos, Sc lanças muy boas, & como a maré
decia rija hia a láchara a todo tira, & dâ de supito com
Jorge botelho q estaua em hua lanchara na boca do es-

teyro com obra de vinte Portugueses, despTgardas , &
bestas, & algCis frecheiros da terra: & em ele vendo a
lanchara dei rey , màda desparar sua artelharia que deu
pelos reuieyros de hiia banda, & leuou algus deles mor-
tos , & os outros cõ medo deixarão ho remo , & baquea-
ranse que foy causa de se atrauessar a lanchara na bo-

ca do esteyro, & por ser estreyto encalhou se poder pas-

sar, & as outras q hiáo após dela se deteuerão nela, &
ticaríío amõtoadas

,
que parece que foy milagre de nos-

so sefior, porq segundo a multidão de gete que erao, os

nossos ouuerao de passar mal. E como lorge botelho vio

aí|uilo, começa desforçar os seus, dizêdo que Deos era

cueles , & lhes daua os inimigos nas màos
,
que os afer-

rassem : & assi se fez
,
porê eles náo ousarão desperar,

que em os nossos abahroando se lançarão ao rio, por

mais que el rey de Linga lhe bradou q ho não iizessem.

E vendo ele que lhe não aproueitaua, lãçouse tambê &
foyse a terra nadado. E nisto acode Francisco de melo
cô os outros capitães, & etrão pola lanchara dei re}^ &
dão nas outras, q assi se hião despejando como os nos-

sos entrauào, & todos se acolhião a terra sem ousare de
os esperar. E tudo isto como digo foy milagre de nosso

senhor, porq doutra maneyra nào era possiuel que tanta

niullidào de gente como erão os immigos, ouuessem la-
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tnanho medo de tão poucos como erao os nossos

, q ou-

uerão aqui muylo despojo, E desbaratados os inimigos,

veo el rey de Campar q logo soube a noua, & deràlhe a

lanchara em que andaua el rey de Linga, que ele esti-

mou muyto por se auer antreles por grande hõrra, & as

outras, delas forão tomadas, & as mais queymadas. E
sabendo eirey de Campar ho recado q lhe leuauão pêra

ir gouernar Malaca, fezse presies ate ho outro dia com
molher, filhos & toda sua casa: & os nossos se partirão

coele , & na boca do rio acharão loão lopez daluim com
certas lancharas que lhes apresentou híia prouisam de
Jorge dalbuquerque , em q lhes mandaua que lhe obe-

decessem todos, & fossem coele sobre Bintâo pêra ho

destruyrem. E como todos os mais daqueles capitães

erão fidalgos, desprezaranse de ir debaixo da capitania

de lohão lopez a hu feyto tão honrrado como fora tomar-

se Bintão, de q ele auia de leuar toda a honrra, & por

isso ordenarão como não fossem , & tornaranse todos a
Malaca. E por lorge dalbuqrque entêder a cousa como
fora, os prêdeo a todos : & ao outro dia soltou lorge bo-

telho, & rogoulhe que fosse cõ loão lopez a Bintão, por-

que cõpria muyto a seruiqo dei rey seu senhor destruyr-

se aquela forqa q ali se comeqaua de criar : & que sen-

do caso q não podessem entrar Bintão, que se tornasse

loão lopez pêra Malaca, & ele ficasse laa cõ toda a ar-

mada, porq tolhesse os mantimêtos a el rey, & lhe fi-

zesse todo ho mal que podesse, & nã se fosse da hi sem
seu mãdado. E partido loão lopez pêra Bintão, ordenou-

se a cousa de maneira, que nem ele ho entrou, nem Icr-

ge botelho ficou laa, & tornaranse pêra Malaca, onde
sâbêdo Ninachatu que el rey de Campar hia a Malaca
pêra ser bendâra, credo que ficaua desonrrado se lhe li-

rauão ho oílicio, quis antes morrer honrrado, & matouse
com peçonha q comeo : & logo el rey de Campar foy le-

uantado por bendara com muyto grande festa, & muyto
grade prazer de todos , & despois que ele goúernou se

ennobreceo Malaca muyto mais q dates.
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C A P I T O L O CXXXVI.

De como chegou aa índia Chrislouão de brito capitão

tnoor das nãos da carqa : óf de corno ho gouernador
determinou de ir sobre Ormuz.

jlistãdo ho gouernador em Goa , em Setêbro de mil &
quinhentos & quatorze chegou hi Christouão de brito,

que parlio aquele ano de Portugal por capitão mor da
armada pêra a Índia , de que forào capitães a fora ele

Francisco pereyra coutinho, Luys dantas &. loào de me-
lo : Sc cojn Christouão de brito hia Nicolao ferreyra, que
fora por embaixador delrey Dormuz ho antecessor do
que reynaua, a el rey de Portugal sobre lhe confirmar

sua amizade, &: descarregalo que nao pagasse cadanno
mais de dez mil xeraííns de páreas, porque pagaua quí-

ze mil, fazendose muyto pobre, & que não podia pagar

tanto. E ho embaixador como foy ê Portugal, quis lhe

nosso senhor dar graqa pêra que se fizesse christão , &
deixasse de ser arrenegado como era dantes. E deixan-

do a falsa seita de Mafamede, reconciiiouse com a san-

cta igreja cathulica, o que foy feyto com grande festa

que el rey mãdou fazer: & reconciliado disse a el rey

a verdade Dormuz, & camanha cousa era ,& quanto
rendia, &, quào tiranizado estaua por Cojeatar: por isso

que náo alargasse cousa nenhila das páreas, & q ho de-

uia de mâdar tomar. E el rey por temporizar cõ el rey

Dormuz, respõdeolhe acerca das páreas que na índia

tinha seu gouernador sobre quem descarregaua todos os

negíjcios dela
, q ele faria nisso o que lhe bem pareces-

se que lhe mandasse recado. E ao gouernador escreueo
o que escriuia a el rey , k, que se podesse tomar Ormuz
sem ho destruyr que ho (izesse, encomèdandolhe muyto
que se lá fosse q ficassem as cousas da índia tão segu-

ras que nào recebessem nenhii trabalho, porque cõser-

uar ho ganhado era mais q ganhalo de nono: & toman-
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do Ormuz fizesse a igreja principal da auocação de nos-
sa senhora da conceição, assi como a de Lisboa. E ve-
do ho gouernador esta carta, posto que estaua deter-
minado pêra ir a çuez pelejar com a armada do Soldão,
mudouse desta determinação por estas rezões, porque
posto q fosse grade cousa desbaratar a armada do Sol-
dâo que cadãno abalaua a índia cõ sua vinda , & estor-
uar a romaria dos mouros a Meca, & cõcertarse cõ ho
Preste, não fundia mais nem aproueitaua, que tolher

aos mouros as mercadorias que leuauão polo mar roxo
que não indo ficauão as que hião de Portugal de nuiyto
mor preço: & porem acabado do gouernador desbaratar
a armada do Soldão, auiase de tornar â índia, & pagar
mãtimêlo â gête das feytorias dei rey , & soldo que se
lhe deuia , & elas ficauão rauy desprouidas de dinheiro
& mercadorias, porq a carga das nãos & ho mao cuyda-
do dos feytores êgolia tudo & a gente ficaua sem remé-
dio. E indo a Ormuz, senhoreãdoho de todo como espe-
raua em nosso senor teria ali com que prouer a gête, &
poderia espalmar a armada, & esperar a dos rumes no
lêpo verdadeyro em q podia ir â índia, & ganharsehia
tanto no trato dos caualos pêra os leuar a Goa, q el rey
de Narsinga & ho Hidalcâo andauão a quem mais daria

por eles, & ou aueria por isso Baticalá, ou a terra fir-

me de Goa: & a fora isto melhorauasse grãdemête o es-

tado dei rey na índia , cõ ter por seu hu reyiio tão rico

como aqle. E ele ganhado, dali poderia mais facilmen-

te tapar ho mar roxo q da índia porq lhe ficaua mais
perto, & fechandose ho mar roxo, dauasse saida â espe-

ciaria por Ormuz, do q resultaua muy grossa rêda a el

rey de Portugal, como o gouernador tinha por esperiê-

cia no anno q entrou ho mar roxo, q forão a Ormuz mais
sesenta nãos do q dates hião. E por estas rezões mudou
a ida do mar roxo a Ormuz. E o q lhe fez ainda assen-

tar mais nisso, foy q chegou Pêro dalbuqrq, & lhe disse

q el rey Dormuz tomara a carapuça do Xeq ismael , &
a sua oração, & que Raix noradim goazii Dormuz Per-
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8Ío de nação lhe parecera muyto inclinado a entregarse

Ormuz ao xeque ismael : &, que era home velho & tinha

consigo inuytos filhos, & estaua ê sua mão ho tesouro

dei rey , & sua fazêda, & q ho Xeque ismael começaua
de fazer guerra a Ormuz, & contoulhe o q passara co

ho seu capitão que estaua e Reixer. E disselhe lambe
das muytas nãos q achara ê Ormuz por amor de sua ida

ao caho de Goardafum, q cuydauão os mouros q auia

dêtrar ho mar roxo. E assentando ho gouernador de ir a
Ormuz, calouho consigo & começouse daperceber pêra

isso, dizendo q era pêra iio mar roxo: & nisto chegou
Diogo fernãdez de Cambava , õde fora por embaixa-
dor & Irouue a reposta que disse. E determinandose ho

Gouernador em sua ida a Ormuz, partiose pêra Cochini

pêra ver a fortaleza de Calicut, q achou quasi acabada,

& era da maneyra que disse, & chegado a Cochi des-

pachou as nãos pêra Portugal , em que mandou a gãda
a el rey & alguas joyas de preço dessas que lhe manda-
uão os reys & senhores da índia. E prouidas as fortale-

zas, de Cochí, Calicut & Cananor, tornouse a Goa com
toda a armada que auia de leuar a Ormuz: & porque
Jhe ho Hidalcão tinha mandado dizer, que lhe mãdasse
hú homem de confiança por embaixador, & que assen-

taria coele suas cousas, porque por cartas não auião nu-

ca dacabar. Mandou ho gouernador a isso loão gonçal-

vez de castelo branco em que confiaua muyto, & deulhe

sua instrução do que auia de pedir ao Hidalcão, que
erão as tanadarias que auia de Banda ate Chandagará

q erão víte legoas, & quando não quisesse que desse as

de Antruz, Bardes & Salsete, & se as não quisesse dar

Jiuremente q as desse , com condição que lhe dessem a

terça parte do q elas rendessem, & q esta terça lhe pa-

gariào em caualos ou alifãles. E que alem de por esta

causa ficar paz perpetua & amizade antrele & el rey de
Portugal, lhe concederia que os mercadores que trazião

os caualos, os não vendessem a outrem se não a ele,

flo que ganharia cento &- cincoela mil pardaos. Porê elr
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tej de Portugal ganhaua oulro tanto se lhe dauão estas
tauadarias , & assi hia na instrução q loão gonf^aluez se
deixasse andar cõ ho Hidalcão ho mais tempo que po-
desse. E parliose de Goa em Feuereyro acompanhado
de dez Portugueses de cauaio, & obra de cem piães da
terra, porq como hia a negocio de tanta importância,
mâdouho ho gouernador coeste estado, pêra q ho teues-
se ho Hidalcáo em muyta estima , como teue despois q
lâ foy, & fezlhe muyta honrra & gasalhado. E loão gon-
çaluez lhe deu hum presente que lhe mandaua ho gouer-
nador

,
que era hu alifante & dous caualos & hílas coy-

raças postas ê veludo azul, & hu estoque, & hum pu-
nhal ricos, & duas peidas de graâ. E ho Hidalcão esta-

ua ê seu arrayal híia legoa de Visapor a principal cida-

de de seu senhorio, õde ainda que tem muytas he seu
costume andar sempre no campo. E ho Hidalcão não
tomou nenhíia concrusam cõ loão gont^aluez , dizendo

que dera as tanadarias por lhe ho gouernador dar a com-
pra dos caualos se ele ouuera destar na índia pêra sem-
pre , mas que auia de vir outro: & que se lhe outrem
desse mais pelos caualos q lhos daria, & por isso não
auia dassentar partido com nenhu gouernador se não
com el rey de Portugal, a quem queria mandar seu ê-

baixador. E esta foy a reposta que deu despois de loão

gonçaluez andar lâ onze meses.

CAPITOLO cxxxvn.

De como ho gouernador chegou a Ormuz,

Jl rouida a fortaleza de Goa pelo gouernador de todo ho

necessário , & assi hua armada de sete fustas que auia

de ficar na costa com a nao rume, êbarcouse com todos

os capitães da frota, que erão dõ Garcia de noronha ca-

pitão da nao nazarê em que hia o gouernador, Ayres

da silua da nao bota fogo, Diogo fernandez de beja da

nao froi da rosa. Pêro dalbuquerque da nao bastiayna,

MMM 2
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Siiii;1ío dandrade da nao Enxobreg^as , Vasco fernandez

coulinlio da nao garí^a, lorge de brito da nao sancta O-
feinia, Lopo vaz de sam Payo da nao santa Cruz, An-

tónio raposo do nauio ferros, Ruy galuâo doutro, Pêro

ferreyra da taforea,Nuno inarlinz raposo da carauela a-

nuciada, loào de meira da carauela sam lorge, loão go-

Diez da carauela Santiago, Francisco pereyra da caraue-

la sã Nicolao, Kão pereyra da carauela Sàliago , Fer-

não de resende doutra, Siluestre corço da galé grade,

Manuel da costa da galé Santiago, leroniino de sousa

da galé sam Vicente, Fernandeanes do bargantim San-

tia4(0, Pedro corço capitão doutro. E chamados estes

capitães a conselho, & assi dom loão deça capilao de
Goa, & dom Sacho de noroiiha alcayde mor, & Nicolao

ferreyra êbaixador dei rey Dormuz
,
perante ho secreta-

rio Pêro dídpôe lhes disse q ele tinha sua armada pres-

tes, & a gente embarcada, que seriáo mil & quinhen-

tos Portugueses, & seyscentos Malabares : & que el rey

seu senhor liie màdaua entrar ho mar roxo & fazer for-

taleza em Adê, & que sobrisso lhe escriuia cadàno , &
assi sobre Ormuz

,
que desejaua de ho ter & ser senhor

dele, segundo se cõtinha njais largamente em hua carta

q mostrou que sua alteza Ihescreuera aquele ano, & que
tinha por noua certa que el rey Dormuz tomara a cara-

puça do Xeque ismael & sua oração, & q se dizia anlre

os mouros (como sabia ho embaixador Nicolao ferreyra)

que Ormuz se auia dentregar ao Xeque ismael. E por

lhe el rey escreuer muyto apertadan)enle sobre Ormuz,
queria saber deles seus pareceres sobre este feyto Dor-

muz,. se seria mais seruiço dei rey ir com aquela arma-
da seguralo do Xeque ismael, ou ir sobre Adem & en-

trar ho mar roxo. E dando cada hu deles sobristo seu
parecer q assinarão, acordarão cõ ho gonernador que
era muyto mais seruiço delrey ir segurar Ormuz que a
nenhu dos outros cabos : &. q seguro Ormuz dele, se po-

dia mais facilmète tomar Adem, & entrar ho mar roxo

que da índia. E assentado isto sem ho saberem mais
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que os que forão presentes no conselho, partiose ho go-
uernador pêra Ormuz quarta feyra de crza vinle hu dia
de Feuereyro , de mil & quinhentos & quinze: & aos
vinte seys de Marqo quasi sol posto foy surgir no porto
Dormuz. E em chegando foy a ele hía mouro chamado
Acera ale da parte dei rey a darlhe a boa hora de sua
vinda, & dizerlhe que vinha pêra sua casa, & mandou-
Jhe por ele hu presente de fruyta seca, & cousas daçu-
car. E ho gouernador respondeo a A cem ale, que se a-

quilo assi fosse como lhe el rey mãdaua dizer, que ele
ho (rataria como a filho, nê vinha ali senão pêra cõser-
uação da terra. E porque não entrasse mais gente dar-
mas da que estaua na cidade, mandou vigiar a ilha per
algils capitães, & que não êtrasse nenhíl nauio sem ser

visto, & achando neles gête darmas a matassem : o que
mandou dizer a el rey pêra que ho mandasse pregoar. E
auêdo dous dias que era chegado, mandou a terra Ni-
colao ferreyra a dar a el rey a reposta de sua embaixa-
da , ficando por arrefens híi sobrinho de Raix noradi. E
a reposta foy per duas cartas, hua em q el rey de Por-
tugal remetia a reposta da petição de Raix çafardim ao
gouernador, & a outra sobre ho mouro caçador da onça
que el rey mandara coela ao papa. E sabendo ho gouer-
nador q el rey dormuz não dissera nenhua cousa a Ni-
colao ferreira sobre a reposta de sua êbaixada, per co-

selho dos capitães lhe màdou pedir por Diogo fernãdez
de beja & polo secretario a fortaleza q deixara começa-
da pêra se acabar : & lhe mandasse dar apousentamento
na cidade pêra os capitães por quanto auia destar nela

oyto meses, & que mãdasse abrir a porta da fortaleza q
estaua pêra ho mar, & çarrar outra que estaua aberta

pêra os seus paços. E el rey lhe mandou pedir a fortale-

za que estaua começada por estar tão perto dos seus pa-

ços , & que lhe daria lugar pêra fazer outra õde quises-

se , & lha faria â sua custa : do que ho gouernador foy

contente , com tanto q lhe desse el rey em arrefens hú
filho de Raix noradim , &- híi seu sobrinho de comprir o
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que prometia. E sobristo ouue aida algus recados por

sospeilarè os mouros que pederia ho gouernador pêra fa-

zer a lòrLaleza as casas dei rey ou a raezquita.

C A P 1 T O L O CXXXVIII.

De como ho Xeque ismael mâdou hú embaixador ao go*

uernador sobre amizade com el rey de Portugal.

Jjistando ho gouernador neste porto Dormuz chegou
hu(n Miguel íerreyra q ele tinha mandado ao Xeq is-

mael com cartas, em que lhe oflTrecia amizade & liança

com el rey seu seííor , & sua ajuda cõtra seus immigos.

E como ho Xeque ismael tinha fama do que ho gouer-

nador fizera na conquista do reyno Dormuz, & na ín-

dia despois que começou de a gouernar : & assi sabia

ho gasalhado que fizera ao messejeiro do seu êbaixador,

& os oíTrecimentos damizade que lhe mandara por ele

,

folgou muyto de ter por amigo hu rey tao poderoso co-

mo ho de Portugal , & a seu gouernador. E nàio sôn)ête

despachou bem a Miguel ferreira, fazendolhe muylas
mercês, mas ainda despachou hum embaixador com car-

tas damizade pêra el rey de Portugal, & pêra ho gouer-

nador: & assi presêtes de cousas ricas. E este foy Co-
ge alijão ho messejeiro que ho foy a visitar da parte do
embaixador, que foy por seu mandado ao Hidalcão, em
euja companhia foy Miguel ferreyra , & eslaua em Or-
muz quàdo ho gouernador hi chegou. E sabêdo ele per
Miguel ferreyra como ho êbaixador do Xeque ismael es-

taua na cidade, mandou por ele algus dos capitães da
frota que foráo nos seus bateys vestidos dos melhores
vestidos que tinhào, &c os baleys embandeirados, & com
muytos atabales & trombetas, de modo que ho embai-
xador (oy leuado com grande festa. E ho gouernador es-

taua com lodo seu estado vestido darreyo cô quãtos es-

tauao coele, & a tolda da nao armada & alcatifada. E
em chegando ho embaixador , desparou a artelharia da
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nao, de qtie ele ficou espantado, & assi de ver a muylo
grande mageslade cõ que ho gouernador estaua, que pa-

recia hum inuy poderoso principe , assi em sua pessoa
como na companhia dos capitães & fidalgos que eslauão
coele. E recebido ho embaixador por ele, que se assen-

tou , lhe deu duas cartas em lingoa Persiana, hua pêra
el rey de Portugal, & outra parele. E a pêra el rey de
Portugal tornada ê nossa lingoa, dizia.

Ao grande rey senhor de grandeza , é,^ senkor dalta

coroa
, ^ da hôrra anlre os reys. Esleyo dos reys da ley

do mexias : arreyo dos reys Christãos^ rey grade ^- gran-
de antreles , rey de grande coração^ óf senhor bem auen-

turado , caualeyro de Portugal ^ de sua grandeza , assi

como rosas de boÔ cheiro , assi sã suas mercês
,
^- como

ahnizquere de hoõ cheiro^ cheira ho muyto amor com que

VGS escreui tudo isto
,
porque he assi

, ^ todo meu cora-

ção éf vontade he que semjjre seiais grande <Sf- de alto es-

tado
,
que vosso lugar he alto. Façouos saber q em hura

tépo boÔ , hú de meus seruidores foy por onde estaua ho

grade senhor gabado ^' escolhido dos reys: ho vosso gran-

de goueimador , cf^ arreyo dos gouernadores Christãos ca-

pitão moor, meus homes cheqarâo a elle. ^ lhes fez muy-
ta honrra

,
^- lhes amostrou amor ^- amizade^ ^ os aiu-

dou óf despachou bem , éf- mos enuiou, E não ha duuida

q este feyto foy damor^ que nossos corações tinhão em au-

sência
.,
do que foy causa ho vosso gouernador

.,
^^ ho de-

clarou , assi como ho sol he claro^ ^ por isso lhe matidei

meu embaixador Coge aliião pêra mais afirmar éf enfor-

talecer ho amor ^ amizade , assi como vos m.elhor qui-

serdes.,
éf- seia sempre esta boa amizade antre nos, éf nos-

sos messeieiros , ^- cartas vão sempre óf venhâo
, ^ aia

sempre cadea darnor.

E a carta do gouernador, tornada tàbê da mesma
lingoa Persiana, dizia.

Pêra ho grande senhor que te ho mando
,
^^ esteyo

dos gouernadores., ^ grandes da ley do Mexias. Caualey-

ro grãde^ ^- forte Hão do mar de grande coração. Senhor
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capitão mor
,
que em meus olhos c^- mniha graça ^- cora-

ção , muyto me contentastes, é^ sois grande em minha
vótade : d^- isto he verdade^ assi como ho he

, g ha clari-

dade quando amanhece , nem ha duuida nisso , como a
não ha em cheirar ho ahnizquere , éf quero que seiais

sempre grande c^- aleuãtado em bc ^ éf^ q seiais sempre a-

lumiado em vosso caminho^ assi como vosso coração de-

scia. Façouos saber como veyo Coge cdijão , c^ me disse

vosso amor
, ^ vossa boa vontade

,
^- algúas palauras q

lhe dissestes, que passarão antre vos ^ e/e, m^as disse muy-
to bem ditas^ ^ me obrigarão a acrecentar amor ^ ami-
zade ãtre nos

,
^^ por tãto vos mandei Coie alijão

,
pêra

que vos diqa algiias cousas que lhe disse, ^ volasfaça en-

tender : éf peçouos que façais o que vos ele pedir
, ^ que

ho nã detenhais
, ^ ho despacheis cedo

, ^ mo enuiay

:

^ mandaime algas mestres bombardeiros
, ^ eu os con-

tentarey como elles quiserem. Isto vos peço por nossa a-

mizade que ho façais, q toda minha esj)erança he em vos,

^ sempre vão ^ venhão nossos messeieiros : qualquer cou-

sa que vos de mim côprir m.andaimo dizer
,
^^ cõjiay muy-

to em minha amizade.

Lidas pelo gouernador estas cartas, esteue cõho em-
baixador iiíi grande pedaço praticando em muytas cou-

sas , &. disselhe que ho despacharia niuyto cedo, & tor-

nouho a mandar a terra pelos capitães que forão por ele.

C A P I T O L O CXXXIX.

De como Raix noradim goazil Dormuz entregou ao go-

uernador a fortaleza.

jiV.ndàdo os recados dei rey Dormuz pêra ho gouerna-

dor acerca de dar a fortaleza pêra se tomar côcrusam
,

foy Raix noradi falar ao gouernador, & forao por ele al-

giis dos nossos capitães com grande solenidade, o que
ho gouernador fazia por lhe ganhar a võtade & fazer a

fortaleza em paz , como lhe cnandaua el rey seu senhor.
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E era arrefens de Raix noradim ficou na cidade Diogo
fernàdez de beja : & por Raix noradim ter os pés muy-
to inchados de corrimentos & não poder sobir aa capi-

taina, lhe falou ho gouernador na galé de Siluestre cor-

<^o , cuja popa estaua alcatifada, & armado hii dosei de
borcado, & ho gouernador assentado em hua cadeira ri-

ca destado, & tinha vestido hu pelote de damasco pre-

to, & hfia loba do mesmo aberta polas ilhargas, & hua
carapuça de veludo preto, & calcas destamete de railão,

& hu colar dombros que valia três mil cruzados, que ele

mãdara fazer pêra ho estado da índia, & na cinta hua
espada rica: & todos os capitães forão vestidos de fes-

ta, & assêtados. E chegado Raix noradim, ho gouer-
nador se leuantou , & mandoulhe dar híia cadeira em
que se assentou. E despois de lhe dar as encomendas
dei rey Dormuz, disselhe q tinha q falar coele algíias

cousas de segredo: & logo ho gouernador mandou des-

pejar a popa da galé. & não ficarão mais que dom Gar-
cia & hía sobrinho de Raix noradim & Acem ale, & Ale-
xandre dataide lingoa & ho secretario. E ficando sòs,

disse Raix noradim ao gouernador, que posto q ele ti-

nha feyto mercê a el rey Dormuz da fortaleza que esta-

ua começada, com tanto q lhe desse lugar pêra fazer

outra, porq os materiaes parela seriâo muyto mãos da-

jíitar, ele lhe tornaua a fazer seruiço da q estaua come-
çada como a seu pay (que nessa conta ho tinha) & assi

esperaua q ho fizesse coele como cõ filho, & mais sendo
ele & todo ho reyno dei rey de Portugal, & seu. E po-

rem q pêra mais segurança da gête da terra, & dos mer-
cadores ele lhe prometesse cõ juramento em sua ley que
fossem sempre amigos damigos, & imigos dímigos, &
ele juraria por parte dei rey Dormuz outro tãto , & que
sempre estaria a obediêcia & mãdado dei rey de Portu-

gal , & ao seu q estaua em seu lugar, & assi ho jurarão

ambos cada hii em sua ley, & assinarão hii auto que dis-

so fez ho secretario. E isto acabado deu o gouernador
híia cabaya de brocado a Raix noradim que logo ali ves-

TOMO III. NNN



4nG DA HISTORIA DA ÍNDIA

lio, & mfídonlhe deitar ao pescoço hii ramal de cotas

douro grossas que linha cem cruzados : & mandou dar
a seu sobrinho outra cabaya de cetim cramesim com os

botões douro, & a Acem ale cincoenla cruzados & cin-

co couados dezcarlata , &. mandou a el rey per Nicolao

ferreyra
,
que foy em companhia de Raiz noradí híi co-

lar douro esmaltado, & por Ace ale hCia bandeira das

armas reais de Portugal, pêra que a mandasse oruorar

sobre seus pátios por sinal de paz & obediência. E assi

foy feyto cõ gran<le festa de desparar toda sua artelha-

ria , a q a nossa frota respondeo : & isto se fez ate ho

meyo dia do derradeyro de Março, que fi»y véspera de
ramos. E logo dali ate noyte mandou Raix noradim co-

meçar dabrir a porta da torre que saya ao mar. E ao
outro dia domingo de ramos a mandou ho gouernador
acabar dabrir, & màdou dÕ Aluoro de crasto & Antó-
nio dazeuedo com gente armada, pêra q esteuessem em
goarda dos que abriíío a porta, que foy aberta quasi ao

sol posto, & logo os nossos se meterão na torre & ticou

ê seu poder: & como anoyteceo a foy o gouernador ver,

indo coele dò Garcia & algiis fidalgos & caualeyros , &
â entrada se assentou e giolhos de prazer, & deu muy-
las graças a nosso senhor por lhe tornar aqla torre tàto

em paz. E logo a segada feyra mandou cercar toda a

ponta em que eslaua a fortaleza de húa paliçada de ces-

tos cheos darea &, sua padessada por cima, & ãtre ces-

to & cesto hua boba rda , & isto pêra a fortaleza ficar

mais segura se os mouros quisessem fazer treyção como
da outra vez: & também pêra segurança dos oOiciaes

que auião de trabalhar de deiro da paliçada, assi como
pedreyros, ferreyros, & carpinteiros, q logo começarão

de trabalhar, & assi mandou arrãcar pedra, & cauar ges-

so q se cozia pêra se fazer cal. E em goarda desta gen-

te, porque estaua afíistada da cidade n)andou estar Frã-

cisco pereyra com ho seu nauio, onde se recolhião de

noyle os que Irabalhauâo na pedreira. E dali a dous dias

se começou de descarregar mercadoria pêra a feyloria.
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E do Garcia se foy a terra pêra estar lá coeles & fauo-

recer a fortaleza, & ho gouernador ficou na frota cõ ou^
tros. E desta iDaneyra tinha ho mar & a terra nuiyto
seguros, não somente da parte dos nossos, niâs latiibê

da dei rey Dorniuz, q cada dia màdaua de comer ao go-
uernador , & assi tinha cu}dado dele como se íbra seu
pay. E Raix noradí lhe acõselhaua q ho fizesse, & fol-

gaua muyto cõ a vinda do gouernador, porq es{)eraua de
ser vingado por ele de híia muyto grade (rey cão q lhe

tinha íeyta híi seu sobrinho chamado Raix hamel,q sen-

do ele goazil ho meteo dentro no paço cõ dous irmãos
seus, &, ho ftíz goarda mor dei rey, a quê fazia que lhe

fizesse mercê & hõrra. E auendu hu anno que estaua
no paço, começou de pedir a el rey Dormuz que ho fi-

zesse goazil , ík, lhe desse as casas que forão de Cojea-
tar. Do que se eirey escusou per rauytas vezes: & polo

tirar daquele propósito ho mandou darmada fora Dor-
niuz, dizendo a Raix noradim a causa porque. E po-

rem Raix hamet não quis laa ãdar muyto, & tornou

com ho mesmo propósito, & com muyto mayor soberba.

E estado Raix noradim doente em cama hua noyte de
grande tempestade com ajuda de seus irmãos que dor-

niião dentro no paço, entrou na camará em que el rey
dormia com sua molher tendo dentro no paço toda a gen-
te q fora coele darmada. E tomandoho pola mão cora

hum terçado nuu sobrele, lhe disse q se via ele que ho
podia malar. E el rey cõ medo da morte se lhe lançou
aos pés dizêdolhe que faria tudo quanto quisesse, & que
ho não matasse. E ele lhe deu a vida com condição que
auia de gouernar ho reyno, & ter em seu poder a ele &
a toda sua casa & fazêda Sc seu tesouro, & por sua mão
se auia de gastar, & assi auia de ter ho seu sinete, &
q auia de fazer tudo quanto lhe mandasse: & q Raix
noradim teuesse nome de goazil, mas que não auia de
gouernar nenhiia cousa. E assi se fez por Raix noradim
estar doente & não poder acodir, & ele ter muyta gen-
te & se apossar do paço , & ter el rey como preso

,
que

NNN 2
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ho nao deixaua sayr dele sem ir em sua côpanhia , nem
íalar com ninguém sem estar presente. E como el rey

Dorniuz &. Raix noradim andauào disto muyto sentidos,

determinarão de se vincar de raix hamel pelo gouerna-

dor , a que Raix noradim ho mandou dizer por Alexan-

dre dataide
,
pedindolhe q llie fizesse justiça daquele ti-

rano, & que se ele quisesse fazelo que el rey lho man-
daria dizer, porque auia tamanho medo de Raix hamet

q ate nau saber sua vontade não queria bulir com nada.

C A P I T O L O CXL.

De como o gouernador mãdou malai^ Raix hamet por
seus capitães.

jlLí logo ao outro dia, falado el rey com Alexandre da-

taide em cousas que lhe ho gouernador mandaua reque-

rer , lhe disse aa puridade que Raix hanjet que hi esta-

va ho tinha preso, & fora de todo seu poder, que ho

dissesse assi a seu pay ho gouernador (que assi lhe cha-

maua por lhe ele chamar filho) E sabedo ho gouernador

isto, ordenou de se ver em terra com Raix noradim co-

mo que auião de falar sobre seus negócios, & mandou
por ele a António raposo, & a Nuno martinz raposo &
ho secretario , & acòpanharãno Raix madofar irmão de

Raix hamet, & muytos mercadores honrrados naturais

Dcrmuz
,
que beijarão a mão ao gouernador, que lhes

disse que pois el rey J)ormuz era vassalo dei rey seu se-

niior, q lhe auião ali de jurar, q auião de ser sempre
fieis a el rey Dormuz , obedecêdolhe ê tudo, & gastado

por ele as vidas, &: fazedas se cÕprisse , &, q na conhe-

cesse por gouernador dei rey , & do reyno se na a Raix
noradi : & assi ho jurarão todos, & tarabê Raix mado-
far

,
posto q se mostrou nisso híi pouco riguroso. E ho

gouernador lhes jurou de os manter em justiça, & de-

fender el rey de lodos seus immigos. E isto fez porque

nenhíi daqueles obedecesse mais a Raix hamet, & se
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nâo aluoroçassem quando o tirasse de gouernador. E
feylos esíes juramêlos, ficou sô com Raix noradí

,
que

lhe cotou perante ho secretario & lingoa toda a trei(^ão

de Raix hamet, pedindolhe inuyto da parte dei rey , &
da sua q os liurasse daqle tirano. E ele lho prometeo

,

& disselhe que por isso dera aquele juramêto aos mer-
cadores , &i concertarão ambos que se visse com eirey

no madraçal õde pousaua Simão dandrade q era perto

da fortaleza (& estes madra^ais sam como anlre nos os

eslaos), & que ali laçaria mão de Raix hamet, & ho
prêderia : & disto lhe mãdaria a certeza do que eirey

queria q se fizesse, porque ainda ho não sabia. E des-

pois desta vista, cÕcertarão polo secretario & por Ale-
xandre dataide, q ao outro dia que era quinta feyra fos-

se a vista no madraçal como assentarão. & não estauão

cò ho gouernador mais que os capitães & fidalgos da ar-

mada , & estarião desarmados , & ho seu pajé lhe teria

as suas armas, & desta maneyra iria el rey. E a quar-

ta feyra â noyte foy ho gouernador a terra a falar com
dõ Garcia, & com os outros capitães, a q em conselho

deu conta do q esperaua de fazer. E assentouse que in-

do Raix hamet ali ho prendessem logo, & pêra isto fos-

sem todos os fidalgos & capitães armados secretamen-

te : & que Pêro dalbuquerque fosse ho primeyro que
lançasse mão dele, & q nâo deixassem entrar com el

rey mais que ele & Raix noradim, & Acera ale ho lin-

goa, porq o gouernador se temeo q Raix hamet pola ti-

rania q fazia se temesse dalgua cousa, & leuasse arma-
dos secretamente os que entrassem cÕ el rey, & se ho
prêdessem , aueria hi algiia briga em que morrerião al-

giis. E parece q ho gouernador adiuinhou
,
porque assi

ho linha Raix hamet determinado, & dissesse despois q
pêra matar ho gouernador & os nossos capitães que fos-

sem sem armas. E a fora isto se assentarão mais outras

cousas que se auião de fazer neste feyto. E ao outro dia

hua hora ante menhaã foy ho gouernador a terra com
todos os capitães que estauão no mar, & leuauão todos
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sua gente armada, & assi tinháo os que estauâlo era ter-

ra : &- tambê os Malabares estauáo prestes com suas ar-

mas. E toda esta gente ficou na praya, & ho gouerna-

dor com os capitães &. fidalgos arniados secretamente,

& ecima vestidos muyto ricos, se meteo no madraça! de

Simào dandrade. E vendo Raix noradim a nossa g5te

armada, mandou armar a dei rey, pregutando primeyro

ao secretario se ho mandaria: & naquela gente dei rey

entrauào obra de duzêlos de Raix hamel, q se armarão

de sayas de malha a fora os que auião de ir com el rey

q as leuauâo secretas. E armados estes de Raix bamet
das armas descubertas, pos elle híí terçado & hua ada-

ga muyto ricos, & foyse primeyro a casa do gouerna-

dor, que ja tinha ouuido missa: & como era soberbo

entrou logo dentro como home dcsassegado, & fuy ter

ondestaua ho gouernador
, q ho recebeo muyto bê, di-

zendo que folgaua cô sua vista, & preguntoulhe por el-

rey. E despois de dizer que vinha atras , disselhe o go-

uernador q como trazia ele armas
,
pois estaua no con-

certo q nenhíía das pessoas q entrasse cõ el rey naqlla

casa auia de trazer armas, por isso q as tirasse. E ele

dado a êlêder q se não entedia aquilo nele saycse pêra

fora. E ê saindo chegou eirey á porta, & Raix noradí

& seu filho Raix xarafo, cõ muitos fidalgos a pé derre-

dor dei rey, & diãte as Irôbelas & atabales do gouerna-

dor fazendo grande arroido. E em eIrey descaualgãdo,

& entrando no recebimento do madraçal , achou Raix
hamet

, q lhe disse q nào entrasse, porq ho gouernador
tinha dèiro homes armados. E fiandose el rey no gouer-

nador disse q auia dentrar. E ouuindo isto Alexandre
dataide

,
que estaua pegado cõ el rey, tomou pola mão

a Raix hamet, Sc como que ho queria segurar, disse-

lhe. Ora vem ca, quero que vejas que não he nada o
que dizes, porque tudo he por seruiço dei rey. E leuã-

do ho assi pela mão, chegou coele aa porta da casa on-

de ho gouernador estaua, & segurandose Raix hamet
com el rey que lhe ficaua nas costas entrou logo, & a-
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pos ele el rey, com quem entrarão Raix noradim & Raix
de laraixa seu fiJho , & Acem ale. E logo dom Garcia
que goardaua aquela porta a mãdou fechara Manuel ve-

lho & a Diogo homem que linha consigo , & não deixa-
rão entrar Raix madofar irmão de Raix hamet, que qui-

sera entrar dentro com a gente que leuaua armada se-

cretamente pêra matar ho gouernador & os nossos. E
quis nosso senhor q pêra se aquele feylo íi\zer sem pe-
rigo, que entrou Raix hamet diante dei rey, que se en-
trara coele ouuera dauer briga sobre ho entrar dos seus,

que quiserão entrar por força: mas dõ Garcia cõ algCis

capitães fecharão muy bê as portas: & entre tanto Ale-
xandre dataide chegou cõ Raix hamet onde ho gouer-
nador estaua, que se leuãtaua da cadeira pêra ir rece-

ber el rey: & vendo Raix hamet aida cÕ as armas, dis-

selhe que as tirasse, q não vinha assi bê: & dizêdo isto

deteuese. E raix hamet esforçandose nos armados se-

cretos que lhe parecia que auião dentrar cõ el rey
,
pa-

rece que quisera fazer o q tinha determinado, & todo
aluoroçado foy com a mão ao terçado: & ho gouernador

q linha olho neile em ho vedo ir cõ a mão leuouho polo

braço, & olhado pêra Pêro dalbuquerque , disselhe. To-
mayo la. E dizendo isto abalou pêra el rey. E pêro dal-

buquerque se meteo rijo ãtre ho gouernador Sc raix ha-

met, q neste instante querendo poer em obra seu pro-

pósito laçou mão ao gouernador dhíja beca de veludo

que tinha, Sc ele ho lançou de si dizendo a Pêro dalbu-

qrque q ho tomasse. E em lançado mão dele acode to-

dos esses fidalgos & capitães q hi estauão , & junlamê-
te arrancão híjs de punhaes, outros despadas , & em ha
momento ho passarão lodo, & derão coele no chão mor-

to, sem ele poder bradar: & aida não foy no chão quã-

do foy despojado de quãto trazia & ficou nuu & assi ho
deitara na praya por híla porta que saya a ella. E fora

não se ouuio nenhua cousa do rumor q nisto ouue por

amor das nossas trõbetas q langião todas, que assi ho

niâdou ho gouernador pêra q com ho ruydo do tanger
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não se ouuisse o rumor , & mais q iiào cuydasse a gen-
te dei rey que não deixarão entrar, q se fazia algu mal
em sua pessoa. E quando cayo Kaix hainet estaua el

rey ja perto do gouernador: & vendo assi matar aquel-

le home , cÕ se ver dentro sem ter dos seus mais dos

que di^o , assi ele como elles ficarão sem sangue cum
medo, &. se poderão fugir fugirão. E ho gouernador que
isto entendeo, chegouse a ele cõ ho barrete na mão,
rindose, & pedindolhe perdão de se matar aquele tre-

doro em sua presença, porque a sua descortesia de que-
rer arrancar do terçado , & de Jhe lançar mão da beca
lhe fizera mãdar que ho matassem. E por entender em
el rey, que estaua tão fora de si que lhe não podia res-

põder, ho começou dabraçar & esforçar, dizedo que não
fizera aquilo se não por seu seruiço, que aqle tirano lhe

tinha tomado ho reyno & ho trazia catiuo, & por isso

ho matara. E a isto disse el rey q fizera bem. E llaix

noradim que conheceo q ho gouernador falaua verdade,
ajudou também el rey a cobrar esforço. E neste tempo
a sua gente q ficou de fora, & assi a de Raix hamet fa-

zião grande matinada, bradado & prouando suas forças

de quebrar as portas, & começauáo de as picar cõ ma-
chadinhas, & sempre fizerão algQa cousa se não sobre-

uierão nesta conjííção os capitães da ordenança com sua
gente, & metense por antre os mouros & a porta do
madraçal, & ficarão senhores dela fazêdo apartar os mou-
ros : que assi se assentara no conselho do dia passado,
que se fizesse tanto que el rey fosse dentro.

j
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C A P I T O L O CXLÍ.

De como os irmãos de Raix hamel seforão Dormuz
, ^

Jicou tudo em Paz,

Q uãdo os mouros virão vir os nossos da ordenada & se-

nhorearse da porta, & virão que os na quiserào deixar

entrar com el rey , nem entrarão coele mais que três

pessoas, crerão que era morto ou preso: & assi ho dis-

serão esses seus , & ho mesmo disserào os de Raix i^a-

niet por ele. E como ali eslaua junta a mór parle do po-

uo da cidade, começouse despalhar esta noua por eles,

& aleuantouse hii rumor lào grade que era cousa des-

panto, porque hus bradauào por el rey outros por Raix
hamet , & Raix madofar os aluoroçcu de maneyra (cer-

tificandolhe que eirey era morto ou preso) que se indi-

narão contra os nossos , & começauão de querer Irauar

peleja coeles. E assi fora se ho gouernador não acodira

a isso, q ouuindo os brados que hião fora, & imaginan-
do o que os mouros auiào de suspeitar pelas causas que
ouue pêra isso, rogou a el rey que se sobissem a hu ter-

rado do madra(^a}, & dissesse a gête que estaua em sua

liberdade: & assi foy Teyto, & sobio coeles Raix nora-

dim. E vendo a gente el rey & Raix noradim , fizerào

grandes alegrias , & ele lhes disse que esíeuessem que-
dos & não bolissem consigo se não que madaria matar
quem fizesse ho contrairo : & mandou que toda sua gen-
te se apartasse a hum cabo, & ho mesmo mandou Raix
noradim a hii seu filho que era capitão de certa gente
dei rey, & assi í'vj feyto. O que vedo Raix madofar, se

doeo de ser feyto algum mal a seu irusào, &. comeí^ou

de bradar por ele, & dizia que lho dessem ou lho mos-
trassem. E el rey lhe disse que ele com todos seus ir-

mãos se fossem logo fora da sua cidade , & do seu rey-

no, & lhe despejasse suas casas. Ao que ele respondeo

que si faria, com tanto que lhe dessem seu irmão: &
TOMO Hl. 000
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vendo que lho n.io díniào se recolheo com sua gente aos
\tiiy:>< dcl rey (ouJe Raix hi'ijeL deixou por goard.i seu
hirmao Ilaix a!e) & apercebjose pêra se lhe dessem
combate, porque ele não se temia dei rey, nem deu por
algiis recados que lhe mandou sobre lhe despejar os pa-

qos &. se sayr da cidade, nem ha fizera se não fora cona

inedo do gouernador que ho mandou ameaçar peio em-
baixador do Xeque ismael se n.Io despejasse os paços

,

& fez mostra de ho mandar cõbater cõ mandar trazer

das nãos todas as escadas q traziáo , & obra de cincoê-
ta tiros encarretados q mâdou leuar ao terrado da nossa
torre que estaua pegado com os paços, E vedo isto Raix
niodafar, & sabèdo q seu hirmao era morto, náo quis q
lhe fizessem outro tanto. E cõ seguro do gouernador &
dei rey que os deixauíío ir com suas molheres, filhos,

paristes, criados, & toda sua fazenda, & assi lhe dariâo
híia pouca que tinlinio míídada á índia & lhe dauão em-
barcação & não màdariã a pos eles , se forao : indo pri"

meiro ho escriuão do thesouro dei rey ver se leuauão al-

gua cousa dele ou doutra fazenda sua, de que não ie-

uando cousa algíla se forão embarcar ao cabo da cidade,

& partirão pêra a terra firrae. E quando foy ao despejar

do paço ho gouernador ho mandou entregar a hij filho

de Raix noradim. E posto que ho gouernador ho poderá
tomar, & a-ssi el rey q tinha em seu ()oder, nHo quis res-

peitando a muytas cousas de que tinha necessidade que
lhe faltariâo, aluoroçàdose a terra, que estaua certo al-

uoroçarse. E por tambe goardar a fô a el rey, que se lhe

metera nas mãos: a que trabalhaua muyto por fazer

crer que ele não fora a Ormuz se não pêra ho conser-

uar &- acrecentar seu estado.
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C A P I T O L O CXLII.

De como fugirão sete dos nossos pêra a terra firme ^ <^*

do que Raix noraditn fez sobrisso.

íste negocio durou ate ho sol posto : & todo este te-

po el rey esteue sobre ho terrado, eii) q se foy mostrar
à gente, & ali coineo, & lodos ho viao, & assi quanta
cortesia & gasalhado lhe fez ho gouernador , & despeja-
dos os paços & tudo pacifico, elrey se foy pareles, indo
diante os nossos atabales & trõbetas, & as suas, & apcs
elas a sua gête darmas , & logo elrey armado em húas
corac^as de veludo brãco cõ todas as outras peidas darmas
necessárias q ho gouernador lhe deu qn esteue no ter-

rado, por lhas ele pedir, q lhe parecerão bê algíjs dos
nossos q vio armados daqla maneira. E hia a caualo , &
detrás dele a pé dom Garcia & outros capitães & fidal-

gos dos nossos : & Raix noradim & outros senhores & fi-

dalgos dos seus. E hii pouco acima do madraçal dõde el

rey sayo, estaua ho gouernador esperandoo cõ algus ca-

pitães dos nossos tambe a caualo, & assi muyta geie
armada : & ajutãdose el rey coele cõtinuarão caminho
dos paços. E era formosa cousa de ver a gente sem co-

to q hia, & estaua polas ruas, & sobre os terrados pêra
ho ver. E porque ho caualo do gouernador era fazedor,

não pode ir junto com el rey, & hia diante fazendo ter-

reyro, f|ue doutra maneyra não poderão romper polas

ruas segiido a gente era muyta, & toda bradaua dando
graças ao gouernador porq lhe leuaua seu rey Ião honr-

radamente. E chegados aos paços q sam a fortaleza da
cidade, ho gouernador perãte toda aqla gente, & ho
embaixador do Xeq ismael & seu capitão a entregou a

elrey & a Raix noradim seu goazil. E eles côfessarão q
a recebião de sua mão. E quãdo o gouernador se espe-

dio dei rey, ele se lhe abaixou todo, dizêdo q era seu

pay , & como filho conheceria sempre aqla mercê q lhe

ooo 2
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fizera: & por ser noyte lio gouernador foy dormir íia nos-

sa torre. E despois desta morte de Raix hamct ficou a
cidade muyLo assessegada, & teue muyto credito no go-

uernador que queria sua côseruação, & mais vcndollie

fazer tanta honrra a el rey , & que llie poderá tomar a
cidade Sc a fortaleza se quisera pois a teuera em seu po-

der. K ao outro dia mâdou ho gouernador logo pola ma-
nhaa visitar el rey, que lhe mandou dizer que auia dous
meses que não dormira também como aquela noyte, &
fez muyto gasalhado aos nossos, dizedo que leuarão por

ele muylo trabalho no dia passado. E Raix noradim lhe

daua também muytos agardecimclos , &, logo aqla noy-

te mandou el rey tirar a vigia que estaua nos seus pa-

ços da parte da nossa fortaleza , & assi as bombardas q
tinha dant^^s daquela banda. E ao outro dia despois da
morte de Raix hamet que foy sesta feyra , foy el rey á

mezquila a fazer sua orac^ão o que auia muytos dias q
não fizia. E porq el rey tiraua desta oração do xequtí

ismael algua cousa q Raix hamet acrecêtara nela, & ho
embaixador se aqueixou disso ao gouernador, dizêdo que
el rey ho fazia por seu medo, mã:lou ele pedir que ao

menos ate sayr ho embaixador do Xeq ismael com qne
auia de mãdar híj dos nossos por êbaixador dissesse a

orac-ão como dates , & assi foy feyto. E também por ro-

go do gouernador forSo degradados Durmuz muytos so-

domilicos q auia na cidade que tinhão putaria dhomês,
assi como antro nos de moliíeres: & por seu rogo fez el

rey cõprar obra de doze mil xerafins da nossa mercado-

ria que erão necessários pêra as obras da fortaleza, &
não quis pedir dinheiro tão cedo a el rey posto que ho

deuia
,
porque não parecesse q viera a Ormuz com ne-

cessidade dele, & pêra deixar criar mais rayzes na ami-

zade, que el rey linha de cada vez mais coele : & auen-

do quairo dias q fora a morte de Raix hamet, ho foy-^

ver & lououlhe diante liú presente, em que entraua híi

caualo selado c5 hfia sela goarnecida de prata, & hu ter-

çado, & adaga, & cinta ricos goarnecidos douro anila-
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do, & duas peças de brocadilhu & tres de seda, & pêra
dõ Garcia outro caualo selado & hua peça de brocadi-

lho, & duas doutra seda, & pêra cada capitão hua de
seda, outra de brocadilho. E nesta vista pedio ao go-
uernador algíis mouros catiuos q andauao a remo nas
galés , & ele lhos deu cò tanto que lhe desse remeyros
a soldo. E despoia desta vista por rogo do gouernador

,

mandou el rey apregoar que ningue não truuuesse na
cidade arco nem frechas, & isto cõ còr q se temia daí-

guê Jio matar por amor de Raix hamet. E a verdade era
por tirar as frechas aos mouros

,
que erâo as armas de

que se mais temia. E porq ja tinha tiradas estas armas,
pêra q ficasse tão senhor dos mouros que lhe nào podes-
sem fazer treição como da outra vez, & assi pêra que
teuesse sempre sua gente prestes, pos em costume q to-

dos os seus capitães quando sayão fora de casa leuauâo
sempre sua gente armada de lanças, adargas & espa-
das, & mais q cada quatro dias ou cinco fosse cada hn
per si ver el rey, & leuasse a gête desta maneyra den-
tro ao paço. E el rey folgaua de os ver assi , &. muytas
vezes fazia mercê de eaualos aos capitães. E continuan-
do se assi isto, aos dezoyto dias de Mayo achou o go-
uernador menos dos nossos Panialião mestre dos calafa-

tes , loão afonso calafate da nazaré , António frz mari-
nheiro q fora a Malaca cõ ho gouernador, & hía galego
seu home da goarda , & outro q se chamaua daluito ^
ja fora mouro, &, dous nomes da ordenãça & hu escrauo
Christão q fugirão todos pêra a terra firme. E sabendo
ele isto mandouho dizer a el rey, pedindolhe muyto que
lhos ouuesse, porque ele farra mercê a quem lhos trou-

uesse. E el rey & Raix noradim poserão tal diligencia

sobrisso que se ouuerão. E aos vinte hu dia de Mayo
Irouue lorge dorta sele da terra firme, ode foy por eles

por mandado do gouernador, & ele os mâdou justiçar

muy cruamente, saluo a loão afonso calafate, &, a Antó-
nio fernandez marinheiro, porq ho ajudarão a saluar na
nao em que se perdeo indo de Malaca pêra a índia, & do
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escrauo fez mercê a leronimo de sousa, que lambem foy

pêra tiar goarda a hua lerrada em q foy lorge dorta.

C A P I T O L O CXLIII.

De como ho gouernnâor mandou a Fernão gomez de le-

mos cõ embaixada ao Xeque ismaelj ^ de como che-

gou ao seu campo.

^.ssessegado assi este aluoroço
, porq se chegaua ho

tempo da partida do êbaixador do Xeque ismaeí despa-

chou ho o gouernador muyto bem, & despois de partido,

porque ho Xeq ismael lhe mandara rogar que lhe mã-
dasse hu home principal com que assentasse amizade,
pêra q a ouuesse por firme, lhe mandou híi embaixador
pêra isso. E este foy hii fidalgo chamado Fernão gomez
de lemos, que por ir da parte de tão alto príncipe co-

mo era el rey de Portugal a outro dos mayores de toda

Ásia, quis que fosse bem acompanhado, assi de gente

de caualo como de pé , & foy por sota êbaixador outro

chamado loão de sousa, & por escriuã do êbaixador hu
Gil simões moço da camará dei rey de Portugal, & mâ-
dou coeles hú boõ pr-esente, como direy a diante. E pres-

tes de todo ho necessário pêra seu caminho q auia de
ser por terra, partio Fernão gomez Dormuz cÕ sua com-
panhia a hu sábado ;i tarde cinco de Mayo, & passado

á terra firme ao porto de Bander q está na terra firme

Ires le^oas Dormuz, foy ter coele ao domingo pola ma-
nhaa Habrahem beque híi mouro capitão do Xeq ismael,

que auia muytos dias que estaua em Ormuz, & se hia

pêra a corte do Xeque ismael, & Fernão gomez hia em
sua còpanhia. E este era senhor de híla cidade chama-

da Draguer, & passouse primeyro à terra firme q Fer-

níío gomez pêra lhe comprar camelos, & linhalhe com-
prados coreta, que tantos lhe erão necessários pêra as

cargas que leuaua , & dali em companhia de Brahê be-

que partirão pêra ho campo do Xeq ismael q estaua dali
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a muytas jornadas quasi no cabo da Pérsia que eles an-

darão em lanto espaço que a hua sesta feyra vinte dias

de lulho chegarão aa cidade de Caixão dez Jornadas
donde estaua ho capo. E â entrada desta cidade , os

sayrão a receber Mirabuçaca , & os embaixadores dei

rey de Daquem & do çabayo , donde partirão todos ju-

tos : & têdo os nossos andadas trezêtas & vinte cinca
legoas despois que partirão Dormuz aos vinte três Da-
gosto chegarão ao campo, donde os sayo a receber ho
gouernador do Xeq ismael aeõpanhado dalgils capitães

,

& Jeuaua dous ini! & quinhêtos de caualo. E entrados
no meyo do campo onde estauão as têdas deste gouer-

nador, mandou ele armar junto delas as dos nossos: &
despois de serem apousentados , mandou ho xeq ismael
visitar a Fernão gomez , mandandolhe a boa hora de
sua vinda, &. coisso muytas truytas de que aquele dia

fizera grande pescaria.

CAPITOLO CXLIIII.

Em que conta como se leuantou ho Xeque ismael ^ ho
senorio que tem.

JCiste grande principe chamado Xeqismael, a que co»

míimête chamamos çufio,. & ê Jingoa persiana Xatamaz,
& Xâ, veo a ser tamanho senhor, & tão poderoso por
esta maneyra. Seu pay foy mouro, & chamouse Aidar,
& foy xeque de híia vila chamada Ardeuil, & doutros
lugares & aldeãs na Pérsia: foy casado com hila filha

dei rey de Guilão també em Pérsia de q ouue quatorze
filhos & cinco filhas, & antrestes foy ho Xeq ismael,

que quando naceo foy tirado seu nacimento por muytos
astrólogos, que disserão dele muyto grandes cousas, de

q muylas forão despois assi, & hu deles ho furtou a seu
pay sendo de idade de dez annos , & ho leuou a hii la-

go q está em Arménia de comprimento de dez legoas,

& de largura de seys, em que se fazem ires pequenas
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ilhas niuylo viçosas daruoredo, em que roorao muylos
religiosos arménios, & êtregou o a hu deles pêra que ho
criasse. E rle lio fez assi , Sc ilie insinou a sua lingoa,

& a Jer &. escrcuer nela. E passados algus annos sendo
ho pay du Xeque ismael morto em hua batalha por seus
immigos, & presos seus filhos, & tomada sua terra. Foy
aquele astrólogo polo Xeq ismael, & contoulhe a morte
de seu pay & prisam de seus irmãos, & perda de sua
lerra, &. que polo saluar desta deslruyção sabendo o que
auia de suceder ho posera naquelas ilhas, onde tornaua
por ele por ser chegado ho tempo em que auia de come-
í^ar de fazer o que achaua por astrologia. E certificando-

Ihe que auia de ser híi dos grandes prícipes de toda

Ásia, ho leuou ao reyno de Guiláo, cujo rey era seu
auó, a quem ho astrólogo contou todo seu nacimento,
& por isso lhe deu sua ajuda de gête de caualo, pêra ir

cobrar seu senhorio, o que ele fez logo com grande des-

lruyção de seus iinigos, & quanto se roubou tudo deu
aos soldados que ho ajudarão, sem querer pêra si ne-

nhua cousa, & recolheo pêra si quantos mal feytores auia

pola terra, a q fazia muyias mercês, & não somente os

(io seu senhorio, mas doutros algíis q despois tomou, &
como todos ouuião a fama da nobreza que vsaua com os

seus soldados, acodirão tãtos a receber seu soldo x^ue

em pouco tempo se ajíitarâo coele corêta mil homês de
caualo. E como se vio assi poderoso de gête, quis fazer

outra seyta que no modo de oração & algíias cousas ou-

tras era diííerenle da de Mafamede, dizêdo que assi ho

mãdaua Ale, liii homem que os mouros teuerão por pro-

pheta santo, de que ho xeque ismael dizia ser ho pa-

rente mais chegado, que affirmaua ser mais santo q Ma-
famede &. mais estimado de Deos , & conlradizèdo q
iVlafamcde não fora propheta. E diuulgada esta seyta an-

tro os seus pêra sere conhecidos dos outros mouros que

fof^sem da sevta de IVlafamede, mandou que todos os da

sua Irí^uuessem nas cabeças hiis barretes ou carapuções

vermelhos que Leriào doze verdugos ao comprido, & hCia
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tromba em lugar de cucuruto que sayria fora híí palmo.

E estes carapuçÕes com os liuros da sua seyta mandou
a todos os reys & xeques da Pérsia , rogãdolhes q fos-

sem de sua openião, ameaçado os q ho não quisessem

ser q os auia de destruyr, como destruyo a muyíos q o

na quiserão fazer. E por desprezo da seyta de Mafame-
de derribaua os alcorões , & fazia estrebarias das mez-
quitas, & desfazia as cidades, & mataua a gête cÕ di-

uersos géneros de tormentos, pelo q muytos xeqs & reys

CÕ medo tomarão sua seyta, & se íizerào seus vassalos,

& tributários, &- ê pouco tempo se fez senor de toda

pérsia & dàbas as arménias, & de grade parte Darabia,
& da Índia primeyra, sem qrer q lhe chamassem rey,

nê emperador, nè quis nunca assentarem nenhua ci-

dade de seus senorios , em q ha muytas & muyto gra-

des & abastadas, principalmête ê Pérsia: & andaua
sempre no capo cõ hii arrayal de trinta & cinco mil tê-

das brancas feyto todo ê ruas por tão boa ordê que pa-

recia hua cidade muy bê assentada. As ledas do Xeque
israael estauão no meyo do arrayal , & juto coelas as de
suas molheres , & ao derredor se fazia tiú grade terrey-

ro, q estaua despejado õde sayão as bocas das ruas prin-

cipaes do arrayal. E cõ quanto assi andaua no capo, ser-

uiasse cõ muyto grade estado, & tinha todos os officiaes

de sua casa, & corte, assi mores como peqnos, como tê

os principes, & todos tinhão muyta rêda , & era ho seu

capo hua muyto grade & formosa corte, em q andauão
reys seus vassalos & grades capitães. E os reys erão

,

el rey de Guilão, el rey de Xiruào, el rey de Mazãduão,
& a fora estes lhe pagauão páreas quatorze reys q não
andauão coele no capo, & assi tinha outros muytos q
erão seus vassalos , mas não pagauão páreas. Dos prin-

cipaes capitães q andauão coele erão, Dormiscão que ti-

nha trezêtos mil cruzados de rêda, çoltanquiler sefíor da
cidade de Xiraz , & seu veador q tinha trezêtos & cí-

coêta mil, Mirzahotê gouernador da cidade de Caixão

q tinha duzêtos & cincoêta mil: outros dous capitães

TOMO III. ppp
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eslauão fora do capo por trõteirtts côlra ho turco, & hfí

linha (rezõlos mil cruzados de reda , & outro trezôlos &&

cincocLa iiíil. & corenla & oylo capitães, (>ulros de inuy-

la gête q nenhú na decia de cícoèta mil cruzados de
rèda. E todos estes & os oíTiciaes da casa & corte do
Xeq ismael linhào quasi tamanhas todas como as suas,
& por dctro enlretalhadas de cetins &, veludos de cores,

& tinhão as cordas de seda q era fermosa cousa de ver:

& cada hu destes capitães &, sefiores tinhão trõbelas &
atabales, q cada dia ao poer do sol tangiáo hora &, mea
por ordenança q atroauão lodo lu> capo. Andauáo mais
neste capo nuiytos embaixadores de reys & grades sefio-

res , & antreles liu deJ rey de lorgia Christão q confina

cõ as terras do Xeq ismael : àtre Ioda a gõte deste cam-
po q era sem cÕto, assi de caualo como de pé, tinha ho

Xeque ismael pêra goarda de sua pessoa cinco mil de
caualo, q chamào corchís, & destes ho vigiauâo cada
noyte mil homes armados darmas defensiuas & offensi-

uas , & em pô , & cada hii tinha nas mãos dous seixos

peqnoá, & de quando ê quàdo tocauão híis cõ os outros,

começado hu primeyro, & respòdendo logo os outros q
faziào grade inatinada. E a estes q assi vigiauâo, se da-

ua ao outro dia de comer da cozinha do Xeq ismael, q
he casado & tê três molheres pricipais filhas de três reys

seus vassalos dei rey de Guilào, de Xiruào, de Mazaduâo.
E cada hua trazia côsigo noue noues de damas, filhas

de grades seíiores & homês principaes, a fora muitas es-

crauas de muito preço q são grades musicas asi de ca-

lar como de tanger harpas, frautas, & outros instorme-

los de cordas. E estas cÕ suas têdas logo junto das do
Xeque ismael. A este apousenlo chamão arame : & he
muy suntuoso & rico porq iodas as («jdas são de sedas

de diuersas cores cora muitos entretalhos de borcado &
tela douro & de prata. E cada híia destas rainhas tem
noue setes de camelos pretos de guedelha cõmuytos cas-

caueis pelos peitos & pelas mãos pêra leuarê suas tedas

& fato. E afora este arrayal ê q se apousenta ho Xe-
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que ismael cõ sua gele de corte & de guerra: ha outro

de cinco ou seis mil têdas em q andào quãtos oíiciaes

machanicos & mercadores são necessários pêra híia no-

bre cidade & este se assenta híia legoa ou duas destou-

tro do Xeque ismael.

CAPITOLO CXLV.

De como Fernão gomez de lemos deu ao Xeque ismael a
ébayxada ^ presente q lhe leuaua.

X-^espois q!e mãdou visitar Fernâ gomez lhe mãdou ho

gouernador de cear & dali por diãte ê quãto andou no

capo dauã sempre de comer a ele & aos nossos à custa

do Xeq ismael & assi pêra seus caualos & velas de cera

pêra se alomearê & tudo ê muyta abastãça. E ao outro

dia que foy sábado foy ho Xeque ismael à cacja & irião

coele oito mil de caualo ele no meio de todos q lhe não
chegaua ninguê cõ hu tiro de pedra, somente ho seu go-

uernador q hia falado coele. E este dia deu ho gouerna-

dor bãquete a Fernão gomez & a todos os de sua côpa-

nhia & foy por ele à sua tenda el rey dos Lôres & foy

tãbê cõuidado ho embaixador dei rey de Gorgia. E ho

embayxador cõ todos os seus erão homês de grades cor-

pos & mêbrudos & muyto aluos & atauiados pobremête
de camisas colchoadas de grossura de quatro dedos por

amor do grade frio q faz ê sua terra : ho mais erão rou-

pas forradas de cabritas ate as carapuíjas. E calçauão bo-

tas ao nosso modo. Estas têdas do gouernador erão muy-
to ricas , os q comerão no bãquete forão muytos & an-

tre todos se fez a hõrra principal a Fernão gomez & du-

rou ate noite em que ouue muytos & diuersos mãjares :

& diuersidade de vinhos & fruytas & em quãto comerão

sêpre tocarão: muytos instormêtos de musica ao nosso

costume: & antes de se começar ho banqte deu ho go-

uernador a todos os nossos camisas de seda & cabayas

de borcado, & vestidos destas roupas comerão: acabado
ppp 2
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ho banqte pnssou ho Xeq ismael q tornaua da car^a & os

nossos sairão fora cias ledas pêra ho ver & om ho vendo
posarão todos as cabeças no chão & ho goueriiador se

foi parele com hu barrete dus nossos na cabeça, q ho

Xeque ismael folgou, niuyto de ver &: despio hu roupão
de ceti verde forrado de raposos & niàdou o a Fernão
gomez, & assi mujLas truitas de q fizera grade pesca-

ria: A quarta feira seguinte q Fernão gomez auia de
dar ho presente q leuaua ao Xeque ismael forão porele

A sua tenda muytos capitães cõ muyta gele de caualo q
ho leuarão muy hõrradamõte & tàgendo diante muytas
trõbetas & alabales, & a tiro desplgarda da têda do

Xeq ismael foy descarregado dos can»elus em q hia ho
presête q lhe leuauão, q forão hu falcão & hii berço de
metal com todo seu aparelho pêra poderem tirar: seys

espingardas cõ todo seu comjirimeto, hu corpo darmas
brancas lodo inteiro com sua fralda de malha fina, dous

corpos de coiraças postos em veludo carmesim cõ suas

escarcelas à redonda, híja espada cõ ho punho bocal &
conleira douro, & bainha de veludo preto cõ híis botões

de fio douro & borlas de retrós verde, com hilas cintas

goarnecidas douro, hú punhal douro, & anilado ê hiia

arelhana douro, quatro bêslas com todo seu almazem
,

duas lanças com os aluados, & cotos forrados douro ba-

lido, híja carapuça de veludo negro da feyção das do

Xeque ismael cõ cento & oylcta & híí rubis de preço

encastoados ê ouro, duas manilhas douro, hÍja muy lo

grade cõ híi robi tãbè grade, & seys peqnos , & vinte

roue diamães, & a outra mais |)equena com hu olho de

gato grade, Sc dous robis meãos, Sc vinte dous peque-

nos , & sesenta & dous diamaes de corja com Ires es-

meraldas meãs & seys pequenas, quatro aneys douro,

anilados os três deles cõ três robis grandes muyto finos,

outro cora híia çafira , & vinte sete robis ao derredor,

hija joya de pescoço com hu robi grande finíssimo, &
três meãos, & vime pequenos cõ duas turqsas , & ires

perlas da feyção de perinhas, & hua muyto grande, hua
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pêra dnmbar com cem rcbis & sessenta diamaes peque-
nos cÕ hua cadea douro darelhana , cinco portugueses
douro, & cico cruzados, & cinco catholicos douro da
moeda de malaca, de mil & coreia rs cada hu , & cico

manueys douro da moeda de Goa de trezêtos & corêta

rs, & cinco tostões, & trila quintaes de pimenta, & vin-

te de gingibre, & dez de crauo, & cinco de canela, &
vinte daçucar, & híi de cardamomo, & dez destanho

,

& dez de cobre, & duas faraçolas de bejoim, & seyscen-

tas peidas de bealilhas de Bengala. E descarregado tudo,

isto perante ho gouernador & as bealilhas mandou leuar

a homês de noue ê noue , & a outros as joyas & peças

em bacios de prata: & outros ieuauão nos braços as ar-

mas brancas & coiraças , & assi outros as outras cousas

todos a fio
, q occupaua grade espaço: & nesta ordê a-

trauessarâo perante ho Xeque ismael arredados hú tiro

de pedra da sua tenda, q ho vio tudo rnuylo bê. E pas-

sado foríllhe falar Fernão gomez & os q hião cõ ele, em
cõpanhia do seu vedor & do seu porteiro mor: ele esta-

ua em hua tenda êtretalhada de borcado & veludo azu),

assentado em hú estrado de hú couado em alto, alcati-

fado de muy ricas alcatifas & almofadas: & tinha diãte

de si hú tanq dagoa em q andauão algúas truytas. Da
sua mão dereita estaua elrey de guilão q parecia home
de sessêta anos: & júto dele o capitão da goarda irmão

do gouernador da casa do Xeq ismael , & outros dous

capitães. E da parte ezquerda Dormiscão &, el rey dos

Lores. ho êbaixador dei rey de Gorgia , & outros dous

capitães, e outros detrás. E polo cãjjo aueria xxx. mil

pessoas. Chegado Fernã gomez diãte dele beyjoulhe ho

pé & despois a mão : e outros primeiro q lha beyjassem,

beyjarão ho chão três vezes. E despois de lhe Fernão

gomez dar a carta q lhe leuaua Dafonso dalbuquerq, mã-

douho assentar ãlre el rey de Guilão & ho capilao da

goarda: & aos outros daqlla bãda. E assentados pregú-

tou ho Xeque ismael a Fernã gomez polo seu nome &
poios dos outros nossos , & ele lhos disse ; & o Xeq is-



486 DA HISTORIA DA ÍNDIA

íDael mandou aos reys & capitães q estauSo coele que
Jlios nomeassem, & ele lambem os quis nomear, mas
nem ele nem eles os poderão |)ronunciar, somente ele

pronunciou ho nome de Fernão gomez , & cayolhe tan-

to è gra(;a que miidou ao seu gouernador que da hi por

diante se chamasse Fernão gomez de lemos : & isto com
muvto riso, que assi era ele homem risonho & bem as-

sombrado, & seria de trinta & cinco anos, grosso & des-

latura meaà, aluo & cheo do rosto cò a barba rapada

& ho buço comprido, E despois de preguntar a Fer-

não gomez polo nosso Papa se era viuo, & quantos reys

auia na Chrislindade , & de que idade era el rey dona

JVlanuel , & quantos filhos tinha, & se era ho gouer-

nador da Jndia rey, mandou trazer as armas brancas,
coyraças , lanças, espingardas & bestas, & tudo ihe

pareceo muyto bem.

C A P I T O L O CXLVI.

De como Fernão gomez de lemos
, ^ os nossos que hião

coele comerão com ho Xeque ismael.

jLlLcabada esta pratica em que ho Xeque ismael não
preguntou mais que o que digo, disse ele a Fernão go-

mez q auia de jàlar coele: & antes que posessem a me-
sa ao Xeque ismael, foy dado de con»er à gête que es-

taua de fora da tenda, & deràlho sem toalhas, & des-

pois de ho terê diante, derão agoas mãos ao Xeque is-

mael em hua bacia de prata com hum agomil do mes-
mo, & alimpouse a híja toalha de seda azul laurada dou-

ro, & despois lhe estenderão diante hua alcatifa, & so-

brela híjas toalhas redondas de seda listradas &õ sobrelas

muytas & diuersas igorias em bátegas de prata: & a

esta mesa nã chegaua outra pessoa se não ho trinchan-

te que lhe cortaua engiolhos, & em outras mesas come-
rão Fernão gomez, & os de sua companhia C(jm aqueles

reys òic capitães que digo na mesma tenda, E ho Xeque
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jsmael não começou de comer ate que as igoarias não
forào postas a todos os outros : & por fazer honrra a Fer-
não gomez &. aos nossos mandaualhes de todas as suas
igorias

,
posto q todas erão huas , & sobre mesa vierào

niuytas fruytas verdes, & daçucar sobre que bebeo muy-
to vinho, que assi se costuma: & ho Xeque israaei era
o que mais bebia, & bebia por Ima taça de pedra en-
castoada ê oulra douro, & Jeuaria mea canada, & por
hija porcelana douro q ieuaria outro tàto, & ho vinho
era puro, & ele ho deitaua por sua mão: & mãdou ao
gouernador que desse de beber aos nossos , & cada vez
que lhes daua de beber lhe mostraua a taça , & se não
era bem chea mandaualha encher, & de cada vez que
ele bebia mostraua a taça chea aos nossos, dizendolhes

que ele sô bebia mais que eles , ao que Fernão gomez
respõdeo que bebiria, porque seria ho seu vinho agoado,
& por isso ho xeque ismael lhe mandou dar a porcelana
por onde bebia chea como estaua, pêra que visse se era

ho vinho agoado, & mandoulhe que a bebesse, & Fer-

não gomez descasou três vezes em a beber: & despois

mandou dar aos nossos hum frasco de vinho que tinha

diante, & assi esteue rindo & folgando coeles das dez

horas do dia que começou ho jantar ate a noyte, & man-
doulhes dar camisas acolchoadas, & cabayas de borcado
forradas de cetim : despois disto se mudou ho arrayal pêra

dali a quatro legoas , & os nossos forão cõ as molheres
do xeq ismael, & dos grades de sua corte que serião bê
seys mil, & hião a caualo como homês , os mais deles

brancos com xareis de borcado, & elas vestidas de se-

das & borcados , correndo & escaramuçâdo. E em todo

ho tempo que Fernão gomez esteue no arrayal recebeo

rnuyta honrra do Xeque ismael , & lhe fez muyta mer-
cê

,
porque se gloriaua ele muyto de dizer que não so-

mente os senhores mouros Dasia lhe inandauão seus em-
baixadores, mas ainda os frangues que habitauão em
ponente lhos mandauão desejando sua amizade, & por

isso fazia aos nossos muyta honrra. E estando aqui ho
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arrayal, fez ho Xeque ismael hum mote, & foy desta

luancyra. Mandou cercar Ires ou quatro legoas de terra

muy iVagosa , & de serras muy altas, &. islo por muyta
gente posta em ala que leuaráo diàte de si muyta cac^a

ate a ajutarem em hu grande campo, & ali foy cerca-

da da gète como que esteuera em hum curral, &, pe-

rante Fernão gomez que mandou chamar pêra ho ver

entrou naquela cerca em que aueria ate mil & quinhê-
tas cabeias dalimarias. s. veados

,
gazelas , carneyros

,

bodes brauos , vssos , adiues, lobos, & porcos, de q des-

pois de matar muytos ás frechadas, matou muytos com
hum terçado, & fedia hãa daquelas alimárias por grade
que fosse em duas partes dandolhe polo lombo da cabe-

ça ate ho rabo, & assi andou ate que cansou, & então

êtrarão Dormiscão, & ho capitião da goarda , & ho go-

uernador
,
que acabarão de matar tudas aqlas alimárias.

E fey to isto, bebeo ho Xeque ismael sobre pipinos , &
amoras de silueira, &; mãdou dar de beber a Fernão go-

mez , a que preguntou se caçaua assi el rey de Portu-

gal: & disselhe que ja lhe acontecera em dons montes
matar de hua vez vinte mil cabeças, & doutra cincoen-

ta & duas mil. E acabada esta caça que digo do Xe-
que ismael, se foy a pescar truytas cora húa tarrafa

que deitaua por sua mão.

C A P 1 T O L O CXLVir.

De como ho Xeq ismael despachou a Fernão gomez de

lemos
,

^^ de como mandou outro embaixador ao yo-

uernador Afonso dalbuquerque,

_/\ uendo hum mes que Fernão gomez estaua no arrayal,

ho gouernador por mandado do xeq ismael lhe deu a re-

posta de sua ebaixada
,
que foy esta.

Que se el rey de Portugal desejaua sua amizade,
como lhe mãdaua tomar a cidade Dormuz que era sua,
& lho pagaua dous mil xerafins de páreas, q as palauras

I
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nã respondião cõ as obras. E com tudo que ele era seu
ainigo, & fclgaria com sua amizade.

E quanto a mandar embaixadores a Portugal a via-

jem era muy longa, assi (jor mar como por terra, & a-

uer desperar a reposta seria cousa muy longa pêra con-
tra ho turco que ele deternjinaua dentrar aquele anno
seguinte.

E acabando a guerra do turco, esperaua de enten-
der na de Meca, pêra o que tinha bca manejra.

E pois ho gouernador da Índia lhe prometia passajê^

pêra sua gente cõtra Arábia, que ele mandaria Abra-
hem beque, & Bedim jambeque seus capitães com doze
mil homês pêra tomarem Catifa , & Babarem que erão
seus que se lhe leuãtarão, que lhe pedia que lhe desse
embarcaí^ão pêra esta gente, &. naquilo ho queria es-

preinentar por amigo.
E quanto aa sua gente que a mandasse defender que

não andasse com ho çabayo
,
que ho çabayo era de sua

ley , & trazia sua diuisa
,
que não pareceria bem defen-

delo : porem que mandaria rogar ao çabayo que fizesse

paz com ho gouernador da índia que era seu amigo, &
fizesse tudo o que lhe pedisse.

E quanto ao que lhe mandaua dizer acerca de suas

fortalezas fronteiras Dormuz
,
que elle escreuia aos ca-

pitães delas que fizessem tudo o que lhes ho capitão moor
mandasse, & q ao mais da embaixada, elle escreuia miu-
damente ao gouernador.

E coesta reposta deu ho gouernador da parte do Xe-
que ismael a Fernão gomez trezentos cruzados , & hu
terçado goarnecido douro, & cento & cincoenla cruza-

dos a Francisco de sousa , & outro tanto a Gil simôes

escriuâo da embaixada , &, ho mesmo a Gaspar marlinz

lingoa. E despedido Fernão gomez & os nossos do Xe-
que ismael pêra se partir, que foy aos quinze de Setem-
bro, lhe mandou dizer que esperassem na cidade Ta-
briz, porque queria mandar outro embaixador ao gouer-

nador : & assi ho fez Fernão goniez , & ali lhe foy fey-

TOMO IH. QGíQ.
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to grarule recebimento, & dt-teuesse ali vinte ilias es-

perarulo polo embaixador que loy ter coele, que era hum
mouro muylo hòrrado cliamado Habedalá cahplia

, pur

quem lio Xeque ismael mandou ao gouernadur cinco ca-

ualos muyto lermosos, & hua sela douro, & muytos ves-

tidos de borcado forrados de seda , & muytas pcíjas de
borcado &c de sedas, &. cameL- carregados de fruytas,

&, de vinhos de xiraz que sam os melhores daquela ter-

ra. E partidos dcTabriz (odos em companhia, foiílo por

outro caminho desuiado doque rernàogomez leuou quan-
do foy com Habrahe beque : &: chegados aa cidade de
Lara onde fazem as tangas larins, cujo rey he tributá-

rio do Xeque ismael, partirão pêra Ormuz, onde niio

acharão ho gouernador. como direy no quarto liuro.

C A P I T O L O CXLVIII.

De como ho gouernador oiiue em sen poder a artelharia

dei rei/ Dormiiz
^

^- de como mãdou os reys cegos pe-

ja a índia»

V om todas as mostras damizade que ho gouernador via

em el rey Dormuz, & em Raix noradí como atras disse

sempre se recataua deles, porque a fora serem mouros,
& nào goardarcm nenhua verdade, sabia que Raix no-

radim lhe auia de pesar em estremo com a nossa forta-

leza em Ormuz, porque auia de perder ho mando que
linha dantes, & fKjr isso a auia de contrariar se podes-

fie, & mais tendo muytos filhos que ho ajudassem, muy-
tos parentes & muita valia, & como a rezao lhe fazia

ler esta sospeyla trabalhaua por atalhar a tudo ho de
que se podesse seguir o que sospeytaua, & por isso quis

auer toda a artelharia que el rey tinha. E fingindo ter

necessidade dela por amor dos rumes que esperaua

,

mandoulhe dizer por dom Garcia que bem sabia a noua

que auia da vinda dos rumes que vinhão buscalo, & por-

que ele cõ ajuda de nosso senhor esperaua de pelejar
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coeles naquele porto & desbaralalos diante delle , mari-

daua recolher algúa artelharia que linha na fortaleza : &
porque não era rezào que ficasse sem ella , lhe pedia
que lhe emprestasse quanta teuesse. E ho gouernador
disse a dom Garcia que se nao sayse do pa<^o ate a ar-

telharia não ir diante dele, & quando a el rey não qui-

sesse dar por sua vontade que lha tomasse por força: &
pêra isso mandou coele a mor parle dos capitães com a

gente de suas capitanias armadc^s os mais deles secre-

tamente darmas defensiuas , & mandoulhes que assi co-

mo fossem entrando poios p-iços , assi fossem tomando
as portas pêra q fizessem mais facilmête ao que hião. E
elles ho fizerão assi

,
que quando dom Garcia chegou a

el rey, ja todas as portas ficauão tomadas, & deuihe ho

recado, não estando mais presentes que ho secretario &
Alexandre detaide lingoa & Raix noradim, & outros se-

nhores & fidalgos estauâo hi
,
porem afastados que não

ouuião. E dado ho recado, respondeo Raix noradim que
quanto el rey tinha tudo era do gouernador, & tudo lhe

daria, & que fora escusado pedilo por tal pessoa se não

pelo menor de sua casa. E ainda que ele isto disse foy

mais por necessidade que por vontade, porque bem en-

tendeo o que lhe pedião, & como, & quisera dilatar com
fazer que se não achaua a chaue da casa da artelharia

,

no que dom Garcia apertou tanto por ser tarde que fez

quebrar os cadeados da porta do ahnazem, & (anlo que

foy aberta mandou logo tirar a artelharia & poela na

praya , o que se acabou passadas três horas da noyte. E
era fermosa cousa de ver

,
porque a fora serem muytas

peças erào todas grossas , & os falcões erão tamanhos

como esperas, & tinha cada hum duas camarás, & da-

qui a mandou ho gouernador logo recolher: & ao outro

dia lhe leuarão a artelharia que estaua nas torres ao der-

redor da cidade, assi grossa como miúda, de que a mor
parte era de metal , & toda muyto boa. E assi manílou

'el rey por rogo do gouernador vir de Mazcate, & (^a-

layate híia galé & dous bargantins com toda sua arle-

aao. 2
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Iharia que lá andauão darmada. E auida esta artelharia,

Jio gouernndor mandou pedir a el rey alguas casas ve-

lhas que eslauào junto da fortaleza da banda do sertão,

dizendo que tinha necessidade de as meter com a for-

taleza, porq ho chão que tinha parda era muyto peque-

no pêra se poderem alojar mil & quinhetos homês , &
jiian Li mentos pareles, Sc estrebarias pêra cem caualos,

& a feyloria que auia destar dentro: & a fora isso que
a fortaleza era cercada dagoa com preanjar dagoas vi-

uas , & não podião ir aa cidade se não per mar o que
era muy grande opressam pêra os que morassem dentro,

por isso que lhe auia de darseruentia por aquelas casas,

& assi lhe mandou dizer que bem sabia como trazia inuy-

ta gente de soldo, & que lho pedião, & que a merca-
doria que se vendia escassamête abastaua pêra manti-
ii)ento, & que lhe pedia que esteuessem aa conta sobre

lio dinheiro que lhe deuia das páreas, & que lho desse,

iDandandolhe por apontamentos os annos que erão pa-

gos, & a quem os pagarão, & quanto a cada hum, & os

que tinhão por pagar. E estes recados se derão primey-
ro a Raix noradim que sofreo mal pedir ho gouernador
as casas dizendo q erão apousentamòtos dei rey, &c pou-
sauão nelas muytos cegos de sangue real cõ suas mo-
Iheres. E despuis de muytas rezões disse que a cidade

& ho rey no eslauão nas mãos do gouernador, que fizes-

se o q quisesse, & quãlo ao dinheiro das parcas, feyta

a conla se achou serem diuidos oytenta & cinco mil xe-

rafins , de q Raix noradim quisera tirar a quinta parte,

dizendo que ho viso rey lhe tirara cinco mil xerafins de
quinze mil que auia de pagar cadãno , & por isso, lhe

auião de contar a dez mil por anno. E ho secretario lhe

disse que era escusado falar nisso ao gotaernador
,
porq

ho contrato que ele fizera cõ el rey çafardim antecessor

do que reynaua , lhe entregara ho reyno com condição
que das re las dele pagasse cadãno quinze mil xerafins

a eirey de Portugal. & que bem sabia ele as muyto gran-

des despesas que erao fey las naquela armada, & em ou-
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tras que ali vierão que lhe auiào de ser pagas aa custa
do reyno, que assi ho linha ho gouernador protestado a
Cojeatar Sc a el rey çafardim quâdo se lhe leuantarão
com a fortaleza, & cõ os Chrislaos q lhe tomarão, que
seria boõ não lembrar estas cousas cÕ pedir a quinta
parte do que diuia, Sc a Raix noradim lhe pareceo assi,

& rogou ao secretario que ho não dissesse: porem o q
ho secretario respondeo foy por instrução do gouernador,

q logo se receou de Raix noradim falar na quita que fi-

zera ho viso rey. E por derradeiro falado Raix noradim
com el rey, deranse as casas ao gouernador, & ho di-

nheiro se começou de pagar Sc foy pago pouco Sc pou-
co : Sc neste tempo foy ho gouernador visitar el rey ao
paço, Sc primeyro que chegasse sayo Raix noradi fora

das porias a recebelo. E chegando a elas sayo de dêtro

Kaix delamixà porteiro moor dei rey, Sc disselhe que
ele lhe entregara aquela porta

,
que estaua ali como

hum seu escrauo. E el rey ho foy receber Ires ou qua-
tro casas antes daqlla em que auiâo destar : Sc em che-

gando a ele que se abraçarão, foy pêra lhe beijar a mão
com prazer, ou com medo, Sc ele a tirou muylo rijo fa-

zêdolhe hua mesura quasi cõ ho giolho no chão, Sc el

rey ho beijou na cabeça, Sc ho leuou abraçado ate onde
se assentarão, chamandolhe sempre pay. Sc que não li-

nha outro bê se não ele. E ho gouernador fazendolhe

grandes oíTrecimentos. Sc quando se foy tornou el rey

coele ate onde ho fora receber, Sc ou porque ho gouer-

nador ho liurara da tirania de Raix hamet, ou por lhe

auer medo era lhe tão sujeito que ate quando auia dir

aa mezquita lhe mandaua pedir licença, Sc nenhum dia

passaua sem ho mandar visitar, Sc lhe mandar muytos
presentes de fruytas Sc outras cousas de comer: Sc Raix
noradim ho visitaua quasi cada dia, Sc falaualhe muytas
vezes na morte de Raix hamet , dandolhe por isso muy-
los agardecimentos , Sc todos os mouros comiimente lhe

tinhão muylo amor, Sc por outras terras por cnde hiào

diziào dele tanto bè, Sc engrandecião lanlo suas cousas
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que miiylos reys & senhores do sino pérsico pêra delro
ho madarao visitar per seus êbaixadores, pedindolhe a-

niizade, & màdandolhe grades presGtes. E os prin)eyros

forào el rey de Lara q lhe mandou dous caunlos, &. Mi-
ral>uc;\ca gouernador de Baharê polo xeq isniael

, q tã-

bê lhe màdou cauajos, & cada dia e(rauáo ê Ormuz muy-
los destes êbaixadores , & a corte dei rey Dormuz se e-

nobrecia coeles cadauez mais. E vendo ho gouernador
que Ormuz estaua tao assentada que não auia cousa que
a podesse aluoroqar se nao os cegos de sangue real , de
que se poderia tomar algum filho que se fizesse rey, por-

que assi ho fazia quem em Ormuz queria ser tirano,

mandou os pedir a Raix noradim & a el rey com dissi-

mulação que os queria ver & falar coeles, & mandou-
Ihos, & erâo por todos quinze que forão reys Dormuz,
& cada hu tinha molheres, filhos & criados que era hua
grande familia. Estes todos mandou despois ho gouerna-

dor pêra a índia na riao Belém em que se foy dom Gar-
cia muyto contra vontade do gouernador por se ir em
tal tempo, & forao entregues ao mestre, piloto, & ao

escriuào da nao per conhecimento, pêra que os entre-

gassem ao capitão de Goa & ao feytor que os tenessem

a boõ recado. E a fora ho gouernador mandar estes pê-

ra Goa por não darem toruação no reyno, mãdou os por-

que se apagasse a linhajem real, & se el rey Dormuz
morresse sem filhos ficaria ho reyno a el rey de Portu-

gal, que tirados os gastos que erão necessários fazeren-

se nele recolheria ho resto do que rendesse poeiído Im
gouernador que ho regesse. E com a ida destes cegos

ficou a terra sem nenhíia sospeiLa dauer nela aluoro^o.
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C A P I T O L O CXLIX.

De como el rey de Campar que era benddra em Malaca
foy degolado por Ireyçâo dei rey de JBítâo.

l\ ede tempo elrey de Capar q era gouernador dos
mouFiS & gentios em Malaca, fazia também seu oíEcio

que a nobreza da terra hia de cadauez em crecimenfo,
& iDuylos fugiào de Bintão & se tornauão a morar aMa-
Jaca por atDor dei rey de Campar, do que el rey de Bin-
tão tinha muyto grande dor porque se via destruyr sem
nenhíj remédio, porque de quantos tinha buscado pêra
alraer a el rey de Campar em sua amizade nenhum lhe

aproueilaua. E como desesperado, pêra se vingar dele,

nmndou aos de sua armada que lhe tomassem dous ou
três paraos de Malaca da gente da terra q hia tratar por
esses rios, & tom.ados leuaranlhos, & preguntou aa gen-
te donde era como que ho não sabia. E sabendo que é-

rão de Malaca, queixouse com aquelles que os tomarão,
dizendo logo em sua presença, que pêra que os tornauão

que erão todos seus filhos pois erão de sua terra, & man-
dou os pêra Malaca com lhes fazer mercê, dizendolhes

que se fossem logo pêra suas casas, & que dissessem aos
outros moradores que cedo seria em Malaca

,
porque

seu filho el rey de Campar lhe auia de dar a fortaleza.

Chegados estes a Malaca, disserão a muytos o que pas-

sarão com el rey de Bintão, & ho que lhe ouuirão. E is-

to souberão os filhos de Ninachatu
,
que como querião

mal a el rey de Campar por amor que lhes parecia que
fora causa da morte de seu pay, disserãno logo a Berto-

lameu perestreio que chegara então da índia por man-
dado do gouernador pêra ser feytor de Malaca, & pro-

uedor da fazenda, & ccele seu irmão Rafael perestreio

pêra ir descobrir a China. E com Bertolameu perestelo

linhão os filhos de Ninachatu muyta amizade, & por is-

so lhe disserão o que ouuirão dei rey de Campar
,
que
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ele logo disse a lorge dalbuquerque
,
que enformandose

dos que ho ouuirão a el rey de Kinlào teue q era ver-

dade, Sc consultou com Bertolauieu perestrelo de man-
dar cortar a cabeça a el rey de Canijíar. E aílirmando-

se nesLe conselho com oulros algus mais, comeleo a lor-

ge bolelho que ho fosse j)reder, &, ele lhe disse que ou-

Ihasse bera o que fazia, porque bem sabia quão manho-
so era el rey de Hinlao, &. q matara a seu filho pêra ter

coisso entrada em Malaca, que lhe parecia que vrdira

aquilo pêra fazer malar el rey de Campar, porque liie

não queria dar a fortaleza por treyçào , & que lhe leçn-

brasse quàto el rey de Bintão perdia em elrey de Cam-
par gouernar Malaca, por quãla gente se lhe hia parele

despois que a gouernaua, & por quão comente os da
terra estauào dele , & que ate aquele dia juraua q sem-
pre conhecera dele muyta amizade cõ os nossos, & muy-
ta lealdade pura ho seruiço dei rey de Portugal : & q lhe

deuia de crer isto pois lhe mandara que fosse espia, &
que nunca lhe sentira tal cousa, & que assentasse bem
no que auia de fazer, & que não ficasse aquilo com tão

niao conselho, como fora ho com que ho gouernador
mandara degolar Tuào timutaraja de que se seguira

tanta guerra a Malaca. E com tudo isto lorge dalbu-

querque estaua tão determinado em matar el rey de
Campar, que mandou a lorge botelho sopena de cair em
crime de lesa majestade que ho fosse prender, dizendo

que não auia ninguém que ho fizesse. E isto tudo foy

em casa de lurge botelho, que vendo que não podia ai

fazer se foy a casa dei rey de Campar, que posto que
entèJeo que ho hia prêder como não tinha culpa foyse

coele á fortaleza com muyto repouso: & lorge botelho

ho etregou pola mão a lorge dalbuquerque, dizendolhe

que não matasse ho inocente, & assi outras cousas em
seu fauor. E por lorge dalbuqrque ter tirada a inquiri-

ção pelos que forão leuados a el rey de Bintão do que
lhe ouuirão, parece que tinha dada sentença contra el

rey de Campar q morresse degolado, & logo dali ho fo-
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tSo degolar à praça cõ pregão que pubricaua a causa de
sua morte

,
que ele primeyro que ho degolassem disse

muytas vezes que ho matauão sem culpa: & muytos ou-

ue que disserâo queBertolameu pereslrelo teuera a cul-

pa de sua morte, prouocâdo a lorge dalbuquerque que
ho mandasse matar. E se foy assi ou nã Bertolameu pe-

restrelo não durou despois mais de dezasete dias, & des-

pois dele morto partio seu irmão Rafael perestrelo a des-

cobrir a costa da China em híi jungo, leuando dez dos
nossos em sua companhia, & foy là, & tornou a malaca
com fazer muyto grande ganho na mercadoria no que le-

uou.

CAPITOLO CL.

De como lorge hotelhofoy descobrir ho rio de Siaca^ ^
da treyção que lhe quisera fazer el rey de Bintão.

Vyom a morte dei rey de campar ficarão os nossos ê

•grade descrédito com a gête da terra que todos afirma-

nâo q el rey de Campar morrera sem culpa, & que fora

treyção dei rey de Bintão, & tinhão os nossos em con-

ta de muyto cruéis , & por isso muytos mercadores fu-

girão de Malaca, & como se soube por derrador não ou-

sauão de ir a ela pelo que sucedeo na cidade grande fo-

me, em tanto q muytos morrião dela, & ho arroz da for-

taleza se daua por regra muy.estreyta. E pêra se bus-

car & auer antes q faltasse de todo, determinou lorge

dalbuquerque em conselho que se descobrisse hum rio

chamado Siaca
,
que hia ter a Menancabo

,
porque não

auia outro de que se mais perto ouuesse mantimetos,

posto que ho rey delie era sugeito a el rey de Bintão.

E no mesmo côselho se acordou que fosse lorge botelho

descobrilo, porque era muyto conhecido antre todos os

daquelas partes, & tinha coeles grande credito, & sabia

a lingoa, & foy no nauio santa Helena com duas lan-

charas em sua companhia em que hião algfis dos nos-

sos , & os mais era gente da terra, & quãdo partio íi-

TOMO lU, RRR
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zeransc por elles niuytas orações em Malaca pola ne-

cessiilade que auia de trazer inanlinienlos. E chegado

ao rio entrou jior ele: Sc era fermosa cousa de ver, por-

que (Iliua fwrte & doutra auia muytas quintas, que se

chamào duçòes na lingoa da terra, em que auia muy-
tos laranjais, & outras aruores de fruyto. E ho rio a lu-

gares era de largura de tiro de bombarda, & de berço,

& de besta. E náo podCido lorge bolelho tomar lingoa,

porque toda a gente fugia com medo da nossa frota,

meteo ê hQa almadia obra de dez Christãos de IVIalaca

que leuaua, & mandou os diante pêra que tomassem lin-

goa , o que eles fizeráo, & tomarão dous homes, Sc hum
deles fora catiuo de lorge bolelho, que ho catiuou an-

dando darmada , Sc lhe deu despois liberdade: Sc assi ho

disse ele a íorge botelho, que lhe deu algfis panos Sc

outras cousas , Sc mandouho que fosse diante, Sc disses-

se aos da terra que nao fugissem
,
porque não hia fazer

guerra se não paz com el rey de Siaca, Sc dali por dian-

te nunca mais ninguém fugio, Sc quasi cada dia hião fa-

lar a loríje botelho, Sc lhe dauão nouas dei rey de Sia-

ca , Sc que tinha seu assento em hua pouoaçào â borda

do rio onde era mais estreyto. E chegado ali el rey,

mandou logo saber dele o que queria, ele respondeo que
assentar paz Sc amizade em nome do capitão de Malaca,
& que hus de húa terra fossem seguros a outra. E co-

mo aqui auia muylos da própria terra que conhecião a

lorge botelho, disserão tantos bens deJle a el rey que
folgou dassentar a paz Sc amizade, que lhe oíTrecia , Sc

despois dassentada quisera lorge botelho passar auante
ate Mcnãcabo , Sc verse cõ ho rey da mina grade (que
ha ali inuylas douro como ja disse) pêra assentar coele

trato Sc amizade, porq como ouuesse trato hirião os mer-
cadores a Malaca com ouro, Sc leuarião também manti-

mCtos, Sc querendo lã ir soube como passando dali era
ho rio tão baixo que não auia de poder ir por ele : Sc

por isso lhe escreueo hua carta, em que lhe cõtaua sua
determinação

,
pedindolhe q pois lá não podia ir ouues-
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se a amizade por assêtada , & mandasse os seus merca-
dores a Siaca a fazerê coele mercadaria : porq leuaua
muyta roupa, & mãdou coesta carta oylo christàos de
Malaca, & hua guia q lhe deu elrey de siaca. Partidos

esles coesta carta, chega ao outro dia hii embaixador dei

rey de Bintão a el rey de Siaca sê o lorge botelho sa-

ber. E era a abaixada, q se elrey de Siaca desse a ca-

beça de lorge botelho a elrey de Bitào que ho casaria

cõ húa sua filha, & partiria coele seu estado pelo meyo,
porq lorge botelho era o q ho destruya. E como esta pro-

messa dei rey de Bintão era tamanha, venceose ei rey

de Siaca: & determinando de a ganhar màdou logo u-

pos os que leuauão a carta de lorge botelho pêra os fa-

zer tornar. E querendo nosso senhor que isto não ou-

uesse eííeyto, ordenou q morasse naqla pouoação hú ho-

me, que quando foy a batalha dos nossos cõ Palehonuz,

lorge botelho tomou ê hii jungo cõ sua molher & filhos

q hia catiuo, & ho soltou cõ toda sua familia. E lêbra-

do este de tamanho beneficio, sabêdo a treyçâo que se

ordenaua cõtra lorge botelho, logo naquella noyte se foy

a nado ao seu nauio secretamente , & contoulhe o que
passaua : & que aquela noyte se despouoauão todos os

duções da gente nobre q moraua neles, pêra el rey con-

sultar coeles como faria, & q auia de mandar pedir aju-

da a el rey de Bintão quãdo ho não podessem tomar. E
dado este auiso, tornouse com muyto boa paga que lhe

lorge botelho deu por ele. E sabendo ele a treyçào q se

lhe ordenaua , deixou ho nauio & meteose em hua das

lâcharas, & com as outras duas se pos a sombra de ter-

ra porque ho não vissem : & recolhendose os grandes da

terra pêra a pouoação, tomou hii parao grande em q a-

chou híi vedor da fazenda dei rey de Siaca , & prêdeo o

debaixo de cuberta, mandando dizer a el rey q ho mes-

mo auia de fazer a ele pola treyqão que lhe ordenaua:

& se lorge botelho leuara gête que ho ajudara, ele des-

truyra el rey de Siaca.

RRR 2
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C A P I T O L O CLÍ.

Como Jorfjc holelho assentou amizade com el rcij âc Me-
nãcaho , cÇ- de como Francisco de melo pelejou cu húa
armada dei rey de Bintão

,
^- a qucymou.

jIà vendo que nao podia, & temendose q lhe malassõ
os seus niessejeiros que nriadaua a el rey de IVIenanca-

bo, determinou de ir a diàle ale onde podesse nadar ho
nauio, &c as lancharas, &: dali buscaria maneyra pêra
mandar recado a el rey, se os seus messejeiros fossem
mortos, que nosso senlu-r lhe quis goardar por mais que
el rey de Siaca trabalhou por lhos malar. E indo ter

coeles aíjles que ele mandaua a isso, ouuerãlhe medo
porque se lhe defenderão nuiyto bê, & fizerãnos fugir,

& a guia tatnbem fugio coeles. E vendose os messejei-

ros sera ela foraose a Campar, que era hi perto ôde auia

muylos q conhecião a lorge botelho : & algíis destes sa-

bõdo q os messejeiros erào seus , & onde queriào ir le-

uaranos a el rey de Meniicabo
, q como disse he gentio

& sefior de grande soma de minas douro, & quàdo sou-

be que eráo de Malaca , & vio a carta que lhe leuauào,

fezlhe muyto gasalhado, & respondeo a lorge botelho

que folgaua muyto de ter amizade & trato com os nos-

sos , & pois ho seu nauio nao podia chegar aa sua cida-

de, que ele mandaria laa os seus mercadores a tratar

coeles. E assi os mandou , & a mercadoria que leuarSo

foy ouro, & mantimentos & aguila, que na terra não ha
outra, a cujo troco tomarão a roupa do nauio, & assi

quanto pano os nossos leuauão, que não lhes ficarão ce-

roulas, nem camisas que tudo lhes tomauão por ouro. E
estando aqui lorge botelho, receandose lorge dalbuquer-
que que el rey de Bintão mandasse sobrele, mandou a
Francisco de melo ho galego que ho fosse fauorecer , &
deulhe a capitania mór de híia armada de noue lancha-

ras , cujos capitães a fora elle, forão Francisco fogaça j í
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loao salgado, Carlos carualho, Kuymêdez, Diogo men-
dez, Cristouão-diaz, Diogo diaz & outro cujo nome não

eoube. E sabedo eirey de Bintão conio esta armada hia

ê busca de lorge botelho, niãdou logo outra pêra q fos-

se pelejar coela & a tom.asse : & assi ho nauio de Jorge

botelho , & foy de vinte quatro lãcharas. E seys delas

erão muyto grades aque na sua lingoa chamão garopos.

E sedo a nossa armada dentro no rio onde eslaua Jorge

botelho, chegou a dos imigos & entrou tàbê dêtro. E a
duas legoas da foz achado q ho rio se fazia em dous bra-

ços , & nao sabedo por qual irião os nossos repartirãse

êm duas partes de doze lãcharas cada híía, & huãs fo-

rão por hu braço & outras por outro, o que foy logo sa-

bido por Francisco de melo. E chamando a conselho os

outros capitães acordarão de ir receber os imigos ao ca-

minho, assi por lhe mostrarê q os não temiào & lhe q-
brarê coisso os corações, como por temer q a gele da
terra se leuãtasse controles vedo ho poder dos imigos q
era grade por serê bê mil homês & eles q não chegauão
a cêto. E indo em busca dos imigos derâo cõ hua parte
das lãcharas q hião todas encadeadas em ala, por cer-

carem todo ho rio q os nossos não podessem fugir, q
cuydauão eles q ho auião de fazer em os vendo. E es-

tando coesta soberba como virão os nossos derão hua
grande grita & tocarão seus instrumêtos de guerra & os

nossos despararão sua arteiharia , & assi forão ate che-

garem hils aos outros & leão salgado foy aferrar com hu
dos garopos q trazia mais de cê homês & ele algfis dez
ou doze, & como os imigos erão tãtos , entrarão coeles

Jogo de roldão ferindoos de muytas frechadas & laçadas,

& por muyto bê que os nossos pelejauão forão todos fe-

ridos & mortos os mais deles sem lhe nenhíi dos capi-

tães poderê acodir por todos terê assaz q fazer em se

defender dos imigos q trabalhauão quãto podião poios

aferrar, & eles porq os não aferrassem jugãdo cõ sua ar-

teiharia & tiràdolhe cÕ muytas laças de fogo & panelas

de poluora q lhe lã(^auam dêtro nos nauios com q se pe«
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gou ho fogo neles, porque dos primeyros saltou nos ou-

tros por estarem todos encadeados , & <assi se ateou í|

se nào podia apagar : & ardenHo dez cÕ os mais dos ^
estauào dèlro &, os dous fugiram quando virão sua des-

truiçam & foram varar em terra
,
por onde a gête deles

fugio, & a dos outros toda foy morta de fogo, & isto se

fez do meo dia ate a véspera , & os nossos a fora os

mortos q disse ticarao todos feridos, & muyto cansados.

E auêdo mea hora q isto era passado, quàdo acodem as

outras doze lancharas dos immigos, que parece ^ achan-
dose perto ouuirao ho to das bombardadas , & acodiào

:

& quando os nossos as virão ficarão muyto tristes por

quão cansados Sc feridos estauão, &c Francisco de melo
os esforçou, dizedo que esperassem em nosso senhor,
que os não liurara dos primeyros pêra os deixar morrer
a mãos daqueles, & q lhe auia dacabar de dar a vito-

ria, pêra q vissem os imigos camanho era seu poder. E
nisto chegarão os immigos, & começouse a peleja muy-
to mais braua q dates, & os nossos não pelejauão se não

CÕ a artelharia & cõ artifícios de fogo, & foy medonha
cousa de ver a perfia que teuerão os immigos sobre a-

ferrar os nossos sintindo que tais estauão, &. eles por se

defêder. E sobristo meterão duas lancharas dos inimi-

gos no fundo. & arrombarão algfias das outras, & ma-
tarão muyta gente, & nisto sobreueo a noyte que os a-

partou , &. por os immigos terem muytos mortos da nos-

sa artelharia, & queymados dos arteficios de fogo. E
sabendo o q acõtecera ás outras doze lãcharas , não ou-

sarão desperar Sc forãose aqia noyte caminho de Bintão:

& he de crer q nosso seilor ho quis assi
,
porq se torna-

rão a pelejar segiido os nossos estauão cansados & feri-

dos não escapara nenhii. E morrerão ali logo & despois

na fortaleza tríta & cinco, &l foy muyto não morrerS

mais, tantas forào as feridas &, tamanhas. E vedo Frà-

cisco de melo como os imigos erão idos , & que íorge

botelho podia ficar seguro & acabar sua mercadoria q
aida não tinha acabada, deixouho & foyse a Malaca pe-
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ra se curare os feridos. E ficando lorge botelho, sobe-
jou ainda muyto ouro aos Menãcabos de q eles teuerão
algíi desgosto. E sintídolho lorge botelho, disselhe q se
fossem coele a Malaca, & q lâ ho acabarião de gastar,
& q se lhe obrigaria a tornalos a trazer seguros, cõ tan-
to q primeyro auiâo de cõprar a roupa da feytoria q ou-
tra nhíia : & assi se fez , & leuou os a Malaca ode quã-
do chegou ja não era capitão lorge dalbuquerq , se nã
lorge de brito copeiro raoor q foy com Lopo soarez,
como direy no quarto liuro.

CAPITOLO CLIL

De como partio de Portugal por gouernador da índia
Lopo soarez

^ ^ de como chegou laa.

lAI este anno de mi! & quinhêtos & quíze, ouue el rey
de Portugal por seu seruiço q o gouernador Afonso dal-

buquerq descansasse de seus trabalhos & se fosse pêra
Portugal, & deu a gouernanqa da índia a Lopo soarez

q là fora por capitão mor de hua armada, como disse no
liuro [)rimeyro, & deulhe híia frota de treze nãos gros-
sas, cujos capitães a fora ele forão Christouão de tauo-
ra, q leuaua a capitania de çofala, do Goterre castelha-
no

, q leuaua a de Goa, Simão da silueira
, q leuaua a

de Cananor, lorge de brito copeiro mor, q leuaua a de
Malaca, Diogo mêdez de vascõcelos, q leuaua a de Co-
chí, Afõso lopez da costa, Lopo cabral , Aluaro barro-

to, Simão dalcaçoua pêra ir à China, Aluaro telez por
capitão de Calicut, Francisco de tauora, do Garcia Cou-
tinho. E nesta frota foy Mateus ho êbaixador q mandou
a mã}^ do preste como disse atras, pêra q Lopo soarez

ho mãdasse ao preste cõ híi embaixador q lhe el rey de
Portugal mandaua q foy hu fidalgo chamado Duarte gal-

uão de muyto merecimêto por muyto seruiço q tinha
feyto aos reys de Portugal do tempo dei rey do Afõso
ho quito ate aqle, assi ê tomadas dos lugares dalê, co-
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luo era ir por capitão e armadas de socorros q esles reys
niàdauão a seus amigos, como e ir por ebaixador rauy-
tas vezes aos reys da Cliristindade, & ao eperador sobre
cousas de muyta importàcia, em q mostrou ser muyto
prudcte, negociando sempre a muyto cõtutafneto dos
reys q ho mádauão. E por isto q elrey dõ Manuel dele

sabia lhe daua a capitania de três nãos pêra ir na mes-
ma conserua do gouernador: o q ele não quis aceitar,

dizedo q era velho, & não queria carregos q lhe desas-

sesscgasse ho spu , & mais fazedo aqla viaje pêra seruir

a nosso senor, & ajuntar a Christindade de Ethiopia cò
a nossa. Coesta frota q digo, se partio Lopo soarez a,

sete Dabril. & cõ toda a frota foy ter a Moçanibique,
ode achou dous nauios, de que era capitão mór híi Ruy
figueira q fora descobrir a ilha de samLourêço pêra as-

sentar feytoria, & não a podendo assentar se foy a Mo-
çãbique. E aqui deixou ho gouernador a Christouão de
lauora pêra ir ser capitão de çofala, & deu a sua nao a

Fernão perez dandrade q auia dir assentar trato & ami-

zade na China, & e BègaJâ, & auia dir por capitão mor
de três nãos q logo leuara ordenadas de Portugal. E par-

tido ho gouernador de Moçãbique, foy surgir na barra

de Goa a dous de Setêbro do mesmo âno, estado Afon-

so dalbuquerq em Ormuz. E quando foy sabido ê Goa
q hia outro gouernador, assi os nossos como os getios Sc

mouros ficarão muyto tristes, & dizião q el rey de Por-

tugal não qria a índia pois tiraua de gouernador Afon-

so dalbuquerq
,
que parecia q nosso senor fizera pêra a

gouernar. E não ouue na cidade nenhu aluoroqo cõ a

vinda do gouernador, q deixou e Goa por capitão a dõ

Goterre, & tirou a dõ loão deça, & de Goa foy ter aCa-
nanor, cuja capitania deu a Simão da silueira, & viose

cõ el rey de Cananor, a q deu híi rico colar q lhe mã-

daua el rey de Portugal ; 6c de Cananor se foy a Cochí

a despachar as nãos de carga , & deu logo híia armada
a seu sobrinho dõ loão da silueira, pêra q fosse fazer

presas ás ilhas de Maldiua.
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C A P í T O L O CLÍÍi.

De como el rey de Baliarê
^

^- el rey de Baçorâ ^- ou-
tros reys ^ grandes senores mouros mandauâo visitar

o gouernador
, ^ outros ho hiâo ver.

^eslituydo ho gouernador na cidade Dormuz , & fey-

la a fortaleza per q el rey de Portuga! íornou a ser se-

nhor do rey no como era dàles sem a el rey Dormuz a-

proueitar ser vassalo do Xeq ismael &, pagarlhe páreas:
foy ho espãto dislo muyto grade per toda Pérsia , & A-
rabia 5 & da hi por outras prouicias, & nestas duas nâo
falauáo os reys & sefiores delas ê outra cousa, & tinha

no por muy grade marauilha: & não auia nenlm que
não teuesse ao gouernador ê iiiuylo grade cota & esti-

ma, por ho reyno Dormuz ser a cousa mais rica & po-

derosa de todas aqlas partes, & ho gouernador ir de tão

lõge a cõquistalo, & por isso desejauão todos sua ami-
zade & liãça. E os primeyros q lhe mãdarào~sua êbai-

xada damizade cÕ presentes , forão el rey de Lara vas-

salo dei rey Dormuz, & el rey de Baharê , & de catifa

ê Arábia, tambê seu vassalo, cujo êbaixador deu ao go-

uernador da sua parte três caualos arábios, & hija car-

ta que dizia na nossa lingoa.

Pêra ho grade rey, ^ amerceador ho melhor dos reys

neste tempo o q he nomeado em todas as linyoas , Rey do

mar ^ senhor de lugares , ho capitão moor a que Deos
acrecête sua vida : despois das saúdes ^ amizades , vos

faço saber como estou de saúde c^ jkíz. Façouos saber co-

mo nos el rey ho honrrado soubemos de pouco tempo pê-

ra ca como viestes a Ormuz^ ^' como soys amerceador tf-

fazedor de iustiça^ ^^ assi vay vossafama por iodo ho

mundoy ^ folgciy muyto que cmire nu <^- vos Vão sempre
messeieiros : La mando meu messarjeiro a vosso seruiço

,

í^ vos leua três caualos
,
posto que nâo seião pertencêtes ,

se achar alcjús bôs logo volos mãdarey, Recebey a teu-

TOMO III. SSS
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^ão do amor ^ da mnizade , se ahjúa cousa mandardes^
inãdnimo dizer porque ho farey , cnuiouos minhas e/i-

comcndas.
K após este embaixador chegou outro de Mirabuça-

ca capitão geral do Xeq ismael na frontaria de Arábia

raiijto grande senhor em sua terra. E este tendo tãbe

fama do gouernador, pola võtade que sabia que lhe ti-

nha ho Xeque ismael seu senhor lhe mandou por hu seu

embaixador ofrecimentos damizade cõ hua carta que de-

zia em nossa lingoa.

u4o grande senhor de mando , fjouernador ^ grande
capitão dos grades

, ^ mayor dos maijores , capitão de

muytos capitães deste tempo , Uno bem auenlurado ^ capi-

tão mor ^ gouernador dias índias. Este somenos seruidor

(^ verdadeiro em amor, deseioso de vos fazer muylos ser-

aiços como seruidor : tnil vezes vos enuio dizer que sou

vosso seruidor ^' quero vosso he : âr digo a brados que sou

tosso seruidor^ ^ por isso me foy necessário fazer esta

carta. La vos macio Coge alachatim Mafamede a vosso

seruiço^ que vos diga o que lhe disse acerca de nossa ami-

zade
,
^' de sermos ãbos hu. Tedeo por firme ^ por cer-

to , éf não seiais esquecido de nos : escreueime sempre

qualquer cousa ou seruiço que de mi quiserdes
, ^ man-

daimo que eu ho farey , ^ nisso me fareis muyta mer-

cê : Não vos escreuo mais , se não que deos acrecête vos-

so estado.

E despachados estes dous embaixadores mujto bê,

& mandado ho gouernador coeles seus embaixadores a

estes reys , despois de laa serê lhe veyo outro embaixa-

dor dei rey de Baçora em Arábia no cabo do sino Pér-

sico, cujo embaixador lhe deu outra carta que dezia.

Faço saber ao grã capitão^ o que faz iustiça ^ mã-
da no mar ^ na terra

^ ^ o que jaz be no m.ar ^ na
terra : nossas vontades sam todas hãas, ^ nos a vosso man-
dar âf ohediecia. Vosso fazer de iustiça he assi como to-

dos ho querem , ^ de vos amerceador quero que nos hô-

reis como hôrrastes a Bejabeque
, ^ a Mirabuçaca com
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rnrtas ^' messagcs. Nos queremos paze^ a vosso serviço

,

íf- íudo o que vos quiserdes em toda cousa , c^ em o que
poder a t€rra he vossa

^ ^ os vassalos vossos
, ^- os filhos

Jilhos vossos : ^ e tudo o que mâdaides vos obedeceremos.
La vay a vossa rnerce Cide ho honrrado Majaniede , on
iugar de minha pessoa : se vossa mercê mandar algúa
cousa a ele ho diga , <^ ele nos €screuera , ^ nos obede^

ceremos , ou mãday coele vosso messegeiro. Minha tenção

he
,
que não auemos m.ester entre nos medianeiros

, ^ o

q mandai^des a Cide , mandailho como se ho mandásseis
a mi : ^ os vassalos meus sam vossos , não os engeiieis de
vossa vista.

Tambê a este embaixador fez ho gouernador muyla
honrra , & despachou ho niujto be , íazendoihe inerce,

porq soubes&ern os mouros quam bê aceríaua quem ho

queria ter por amigo. E os mouros de Oruiuz se espãta-

uâo muyto destes reys & senhores mandarem seus êbai'

xadores ao gouernador, & mais quando lhes eles cõta-

uão a grade fama q hia dele por suas terras, & coestes

êbaixadores & cõ outros era a gete tala ê Ormuz q não
cabia, & j)arecia faúa corte de hu grande rey, & nào a-

iiia dia q ho gouernador nào fizesse mercê a estes êbai-

xadores , & os mouros da terra se espantauão como ti-

nha tanto que dar. E vendo ho gouernador como os reys

& senhores comarcãos folgauâo com sua amizade pêra

os prouocar que folgassem mais coela & a desejassem,

niandaualhes também seus embaixadores, mãdãdolhes

presentes de muyto prec^o, pelo q de todos era cada vez

mais estimado por os mouros serê muito inclinados a

lhe darê: & dhíjs aos outros hia a fama, q não auia ne-

nhu que nâ desejasse de ho ver, & muytos mouros honr-

rados vinhào de muyto longe a Ormuz no mais que a

velo: & algíis q não podião ir & assi senhores mãdatiâo

grades pintores q lho tirassem polo natural
,
pêra q ho

vissem pintado. E todas estas diligencias faziào pola gra-

de fama q auia anlre os mouros de seus muylo grandes

feytos nas arnaas, & de suas singulares virtudes: de

sss 2
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modo t]uc bo tinlião lodos en> nuiylo grade eslima Sc

veneração. E dos embaixadores & doutros mouros r| ho

hiào ver & tirar polo natural erão cada dia tàtos na for-

taleza que se díio podiào os nossos deleder deles , & se

os deitauão fura pediáo com muyla piedade <] lho dei-

xassem ver, porq nao hiào a mais q a velo. E esta im-

portunação dauào porq ho gouernador saya poucas ve-

zes fora por se achar mal de camarás, & quãdo hia fora

da fortaleza, erão sem coto os mouros q ho estauão es-

perando, & pêra chegare a ele, & ho verem be, híis lhe

fazião orações de seus grades louuores o sua lingoa, &
outros lhe dauão algua cousa, & lhe beijauão a mão com
que a tomaua, & ele como os via detinha ho caualo pê-

ra lhe falarê, & eles ficauão muyto contetes & dizião de
cada vez mais be dele. E hia sua fama em tanto creci-

mento, que nunca foy tamanha de capitão de nação al-

gua. E indo sua doença de camarás de cada vez peor,

aos vinte seys dias de Setembro fez ajuntar todos os ca-

pitães de sua armada, & lhes disse que bem vião q era

velho, & doente de hua doeça q mataua estando falado:

& porq ele por essa causa queria prouer a conseruação

do reyno Dormuz & daqla fortaleza q fazia, lhes rogaua

a todos q lhe dessem as menajês de obedecer a pessoa

ou pessoas a q ele cometesse seu poder despois de sua

morte ate el rey seu sefior prouer. E todos disserão q
aquilo era muy bê feyto, & q nosso sefíor lhe daria saú-

de , como ele & eles desejauão. E dandolhe suas mena-
jês, fez o secretario Pêro dalpõe hu auto disso q todos

assinarão. E cercandose ja neste têpo a fortaleza de mu-
ro, mandou fazer prestes sua armada pêra se partir pê-

ra a índia: & vindo ho mes Doutubro por se achar peor,

fez seu testamêto. E aos vite dias deste mes, mãdou di-

zer a Pêro dalbuqrque seu sobrinho pelo secretario, ^
por ele sentir dei rey Dormuz q folgaria q ele ficasse

por capitão daqla fortaleza, & assi os nossos, & tãbê po-

ia ele merecer, lhe fazia mercê dela era nome dei rey

seu senhor com quatrocêtos mil rs dordenado cadãno, &



LIVRO Ilt. CAPITOLO CtlIII, 509

duzentos quintaes de pimenta ao meyo, & dali por diâ-

te teuesse cuydado dela. Polo que lhe foy beijar as mãos
ao outro dia, & ele lhe deu ho regiinêto que lhe auia de

ficar. E assi lhe êtregou hila armada de três nauios, &
hQa fusta pêra seruiço da fortaleza , & goarda da costa

dos noutaqs que sam cossairos. E os capitães forão dos

nauios, loào de meira , Fernão de resende , lorge dór-

ia, & da fusta António homem: & porque ho gouerna-
dor de todo nã podia sayr fora por sua doêça , se man-
dou desjíedir dei rey Dormuz pelo secretario, mandan-
dolhe pedir perdão de ho não ir ver por sua doêça com
iMuytos oífreci mentor. O que el rey lhe mandou muyto
agardecer, mostrado muyto pesar de se achar tão mal,
& quiserao ir ver se lhe ho secretario não conselhara que
não fosse

,
porq ho não auia de poder ver se não no ba-

cio , & por isso el rey não foy, & mãdoulhe pedir que
lhe não deixasse por lingoa Nicolao ferreyra por quanto
era homem reuoltoso, & que lhe poderia ordenar algua
cousa por onde el rey de Portugal perdesse ho credito

dele. E ho gouernador ho fez assi, porque el rey lho me-
recia por quão seu amigo se mostraua, que cada dia hõ
mandaua visitar por Acem ale, mandandolhe sempre
muytos presentes, & acodindolhe sempre com dinheiro

pêra as despesas da fortaleza , & mandandoho visitar

niuylas vezes por Raix noradira.

e A P 1 T O L O CLIIII.

Das nouas que ho gouernador soube dá índia, éf de como
faleceo de sua doença ckeqando aa barra de Goa.

X endo o gouernador prestes tudo o q era necessário

pêra sua partida, partiose aos oyto dias de nouembro,
& êbarcouse pola sésla na nao de Diogo fernandez dè
beja , & esteue o que ficaua do dia & a noyte seguintis

defrõte da pedreira. E ao outro dia se fez aa vela , &
logo ao sábado foy ter coele Acem ale cora duas terrar
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cl.is carregadas de refresco, s. vacas, carneyros

, gaii-

niias òc fruytas que el rey Dorrauz llie niandaua, & assi

iniiyfas cunseruas & bizcouLos. E segundo se entedeo
em A cem ale, ele hia ver se era ho gouernador morlo

,

porque como embarcou pela sesta, & ho nao virSo ne-

nhíís mouros embarcar, cuydarao que era morto, &, assi

ho disserao a el rey, & mais porque auia dias que ho

não virão, nê falara a el rey antes de se ir embarcar:
& porque despois de ser no mar se achara melhor, man-
dou q lhe falasse A cem ale, que quãdo ho vio lhe bei-

jou a mito com muyto grande prazer polo ver viuo, &
disselhe que lhe mandaua el rey Dormuz aquele refres-

co, Si saber como hia. E dandolhe ele agardeci mentos
disso, lhe mandou dizer como se achaua melhor despois

que /ora no mar, encomendandolhe muyto a fortaleza,

porque era a melhor cousa q tinha no reyno pêra cõser-

ua^ão de seu estado, & fez mercê a Acem ale de trin-

ta xerafíns, Sl dez a cada hu dos mestres & pilotos das

terradas Q erao quatro , & mandou os conuidar com vi-

nho de Portugal, & assi se forào contentes a Ormuz, on-

de disserao que ho gouernador hia viuo. E sendo ele ta-

lo auãte como Calayate, pareceo hua nao de mouros ao

mar que vinha da índia, & por saber nouas da índia,

iDandou, que a fizessem arribar aa capiiaina, & que lhe

leuassem ho capitão & piloto dela , & deu jurameto dos
santos euãgelhos a Alexandre datayde lingoa, q nenhiía

cousa Ihencobrisse das nouas que os mouros dessem da
índia: & ele ho fez assi, & os mouros hião deCambaya,
& desculparanse ao gouernador de não arribarem a tíle

logo
,

porq lhes pareceo q não hia ali polas poucas
nãos que virão, & disserao que lhe Irazião cartas de
Cideale ho torto, & hCi embaixador do Xeque ismael

que estaua em Cambaya, em que lhe escriuião que era

chegado A índia Lopo soarez por gouernador com hua
armada de doze nãos. E indo logo polas cartas, achouse
que era assi, & que todas as fortalezas da índia vinhão

prouidas de capitães , &. hu deles era Diogo mendez de
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Vasconcelos pêra Cochini, & Diogo pereyra por feytor

que ele mãdara presos pêra Portugal poios insultos que
fizerão , como atras disse, & assi contaua os nomes de
todos os capitães, & dizia na caria de Cideale q lhe

não eseriuia Meliquiaz polo grande pesar que tinha de
ho el rey de Portugal mãdar ir da Índia, que lhe pare-
cia que não seria bem irse pêra Portugal

,
pois el rey

conhecia tão mal as suas caualarias, & lhe galardoaua
tâ mal seus seruiços. E despois de idos os mouros, ho
gouernador com grande paixão q teue dei rey de Portu-
gal mandar Diogo mendez & Diogo pereyra com carre-

gos mandando os ele presos, que era sinal que ho não
ouuera por bem^ disse muyto agastado. Mal com el rey
por amor dos homês, & mal com os homês por amor dei

rey: acolhamonos á igreja velho coytado. E despois que
se lhe foy ho Ímpeto daqla paixão cõ algíjas palauras

consolatorias que lhe disserão sobrisso , deu graças a
nosso senhor por em tal tempo chegar gouernador â ín-

dia estando ele tão perto da morte, & não podia ser se

não q falaua el rey cõ algíi anjo, que hoauisaua das cou-
sas de que a índia tinha necessidade : & q lhe parecia
que nosso senhor tinha cuj-dado dela pois a socorrera em
tal tempo. E primeyro q se os mouros partissem , lhe

mandou tomar todas as cartas que leuauão doutros mou-
ros de Cambaya pêra algijsDormuz, porque não soubes-
sem que era chegado outro gouernador que temia que
desse aquela noua toruação aa fortaleza. E dali por diâ-

te se achou de cada vez peor, de maneira que sábado
quinze dias de Dezembro á novle que foy surgir na bar-

ra de Goa auia quatro dias q trazia salu^o, & estaua tão

fraco que logo arreuessaua quàto comia. E despois de
surto, veo ter coele frey Diogo vigayro geral da índia,

q ele mandou chamar polo capitão do bargantim : & as-

si veo mestre Afonso medico q lhe leuarão al^u vinho
vermelho fresco de Portugal ^ desejaua: & aqia parte

da noyte esteue sempre è seu acordo falando com seu

confessor, & híia hora anles que falecesse se lhe toruou
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a fala. E esUndollie lendo a paixão de que era muylo
<!euoto, &. em q dizia que leuaua sua esperarií^a de sal-

uaçào, deu a ahna a nosso senhor domingo ante ma-
nhaã dezaseys de Dezembro de mil & quinhentos &
quinze, vestido em ho abilo de Santiago, de cuja ordem
era caualeyro, que sempre teue por patrão Sc auogado
diante de nosso senhor, a quem muyto deuotamête pe-

dio perdão de seus peccados antes de seu falecimeto.

Ei falecido foy posto na tolda da nao sobre hu catle que
estaua cuberto com hii pano de brocado, com hiia almo-
fada do mesmo â cabeceira, & como tinha ho rosto des-

cuberto parecia -q estaua dormindo, & nisto era ho pran-

to muy grande na nao , assi de seus criados como dos
outros, & dali se espalhou polas outras nãos, ode todos

linhão grande sentimõlo por perderê tal gouernador. E
sendo nienhaã clara chegou Simão dãdrade q ficara a-

Iras , k, querendo entrar pêra dentro do rio, mandaran-
Ihe dizer os outros capitães que esperasse pêra acõpa-

uhar ho corpo do gouernador ate a cidade. E ele nã quis se

2ião irse, mostrando grade prazer de seu falecimento.,

cuydando que daua nisso cõtetamêto a Eopo soarez.

-C A P I T O E O CLV.

De como foy sepultado ho corpo do gouernador
, ^ de

suas notqueis virtudes.

.L/espois que aprouue a nosso senhor de leuar desta

vida este tão esforçado & famoso capitão, foy aberto seu

testamêto, era que se achou que mandaua que seu cor-

po fosse enterrado em nossa senhora da serra que está

na cidade de Goa , õde logo foy recado pêra q os cléri-

gos & leygos se percebessem pêra as derradeiras hôrras

que auiào de fazer a quem ganhou aquela cidade, õde
ho rebate de nouas tão tristes deu assaz de toruação,

especialmête ouuindo dobrar os sinos, q a todos certi-

ficarão ser a noua verdadeyra
,
que ainda algus a não
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podiâo crer. E como todos tinhão amor de pay ao gouer-
nador, hus poios casar, & lhes dar fazêda pêra suslêla-
niêto de suas vidas, outros porque por natureza se in-

clinauão a isso polas virtudes que auia nele, nào ouue
nenhii que não mostrasse no rosto a magoa que Imhào
no coração, & hus com os outros faziào ajulamêtos por
essas ruas falando na morte Dafonso dalbuquerque

, q
trazia â memoria a muyta honrra & louuor que ganhara
na vida , assi em seruir a nosso senhor como a el rey

,

affirmando todos que nííca iria aa índia outro tal. E nis-

to chegou ho seu corpo ao cays, onde ho estauão espe-

rado os clérigos & frades com suas cruzes , & todas as

confrarias com sua cera, & ho capitão da cidade com
todos os fidalgos & gente outra q auia nela. E tirado no
batel no catlc em que hia, foy posto em terra pêra ho
encomêdarem. E como vinha vestido no habito de San-
tiago, & híja rede douro na cabeça com ima carapuça
& beca de veludo negro, & a barba branca q ihe che-

gaua ate a cinta & ho rosto descuberto com os olhos

nieyos abertos parecia viuo. & quãdo assi ho virào to-

dos que conhecerão ho desemparo que ho estado da ín-

dia recebia por sua morte , foy tamanho ho choro que
todos aleuãtarâo, que mais forão lagrimas que os cléri-

gos chorarão que palauras q pronunciarão pêra iio enco-

mendar. E tomãdoho coeste pranto debaixo de hu palio

que leuauão fidalgos, começarão de caminhar pêra nos-

sa sefiora da serra. É entrando pola cidade parecia que

se fundia toda cõ gritos das molheres que ele casara,

que todas sayrão a velo. E postas todas em cabelo , &
dando cõ as mãos nos rostos lamentauão sua orfindade,

dizêdo hilas que |)erdião pay & outras senhor: & assi ho

chorauão cumunmente Christãos, gentios &. mouros, &,

ê toda a cidade se não ouuia outra cousa se não choros,

soluços & suspiros, & coeles foy aqle corpo leuado a nos-

sa senhora da serra, ode despois de se dizerem em híia

pregação seus grades louuores foy sepultado, & pc^^ta

sobre sua sepultura hila essa de veludo negro & damas-

TOMO 111. TTi
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CO, por se nao achar veludo que abastasse: & sobre a

essa foy dependurada a bandeira que leuaua nas bata-

lhas, & suas exéquias durarão hu mes, & da hi por diã-

le se lhe disse cada dia híia missa, que ele deixou pê-

ra sempre. lí despois de ser sepultado, ainda ho pranto

durou na gete o que íicaua , do dia & toda a noyte se-

guinte, nào somente nos nossos, mas nos gentios &
mouros, porque todos ho linhão por pay : & assi os eni-

paraua ele, & os mantinha em ))az 6c e justiça, porq a

fora ho esforço que lhe nosso senhor deu pêra a guerra,

dotoulhe tanta prudêcia que nenhua cousa lhe ficaua

por saber que fosse necessária pêra boa gouernaça da
repubrica. E posto que algus ho quiseràio tachar de mal
sofrido antes de ser gouernador, & diziào que era dou-

do, & por isso acõselhauiiío ao viso rey que lhe nao en-

tregasse a gouernança como el rey de Portugal mâdaua
por sua prouisara , do que se vio ho contrairo despois

que lhe foy entregue, que lhe sobejaua sofrimento & pa-

ciência, em tanto que indo híí dia por hiia rua, algus

que lhe queriào mal por lhe não pagar seu soldo, por

luingoa de nào ter dinheiro, lhe deitarão ourina de hua
janela & ho molharão : & ele dissimulou fazêdo q ho não
entedia, nem sômête quis entender aqueles que hião

coele que lho disserão. E outra vez hia home por priuar
coele , disselhe q outros diziào mal dele pubricamête

,

& ho injuriauão cô nomes muy infames, que seria bê
que os castigasse. E ele respondeo ^ ho não auia de fa-

zer, porq eles tinhão rezão pois continuamête trabalha-
uão , & ele lhes não podia dar ho galardão de seus tra-

balhos: & dagastados disso se espãtaua como lhe nâo
fazião mal, quanto mais dizerêno dele, ^ folgaua muy-
to de quebrarem sua fúria no que tocaua a sua pessoa,
antes que no que tocaua ao seruiço delrey seu senhor.
Vindo outra vez a ele hú lascari cÕ grade necessidade
segundo mostraua a pedirlhe algQ soldo do que lhe era
diuido, não lho podendo ele dar polo não ter rogoulhe q
por algus dias ho buscasse emprestado por seus amigos.
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E escusandose ho Jascarim, dizêdo q ho não achaua sem
penhor, & que não tinha outro que desse se não suas
armas, q lho desse ele, &, lançado mão â barba acertou
de tirar quatro ou cico cabelos sem ho qrer fazer, &
quando os vio mostrou que os tirara por sua vontade &
por cõtentar ho lascarim, deulhos dizendo que buscasse
dinheiro sobreles

, porq não tinha outro penhor que lhe
dar. E ho lascarim muyto ledo leuou os cabelos , & a-

chou dinheiro sobreles com que suprio sua necessidade.

E o que tinha os cabelos ê penhor, sabendo q ho gouer-
nador tinha dinheiro foylhe dizer q os desempenhasse:
o que ele fez muyto ledo, & lhe fez mercê por dar ho

dinheiro sobre os seus cabelos. E estas obras não erão

se não de quem por siso, & nã por doudice queria tem-
perar tantas vontades como auia na gente de sua arma-

da. E coestas manhas & cora outras soube também
granjear ho cargo que tinha, que estando tantas mil le-

goas de Portugal, & com tão pouca gente como disse

tomou aos mouros a cidade de Goa , & a de Malaca , &
a fortaleza de Benastarira , & fez a de Calicut , & con-

quistou por força darmas ho reyno Dormuz , & despois

de se lhe leuantar ho tornou a sugigar, & fazia tremer

toda a índia, & tendo tão pequena armada a sabia re-

partir, de maneyra que continuamête trazia nauios dar-

mada de Cochim ate Chaul que goardauão aquela costa

em quanto duraua ho verão, de modo que nem híi grão

de pimenta se podia tirar da índia sem sua licença, nê

podia entrar na índia por mar nenhii estrãjeiro que ho

não soubesse. E era tão diligente no proueito da fazen-

da dei rey seu seíior q sempre em Goa, & outros luga-

res que se presumia dauer cerco, tinha ê suas feylorias

certas casas cheas de trigo, arroz, carnes, pescados &
outros mantimêtos, de q ele tinha as chaues : & quan-

do via que não auia cerco, daua ho trigo & ho arroz aos

casados ê descõto de seus mãtimêtos. E coeste reginiê-

to não auia necessidade dalmazem de mantimêtos, nem

se gastauâo ordenados cõ os almoxarifes deles como ago-

TTT 2
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ra. K hu lidniõ de cada híia das íeytorins tinha cargo

de comprar estes mantimentos. E a fora estas cousas fez

outras mnvlas que serião largas de cotar, mas falando

cm soma nenluia virtude ihe faleceu pêra ser tào singu-

lar capitão como ho forào os singulares q ouue antre

bárbaros, gregos & latinos. E sobre tudo temeo sempre

muyto a nosso senhor, & foy muyto amador de seu ser-

uiço, & teue grande deuacào na sua sacratissima pai-

xão, & na sua ^'loriosa madre nossa seíiora , tanto que
nuca por menencoria que ouuesse jurou por eles, nem
pos neles a boca irosamente, nem em nenhíl santo, nem
dizia mais que renego da vida em que viuo. E por ser

muyto amigo do seruiqo dei rey , teue muytos immigos,

& foy muyto manitíco nas cousas que conipriao a honr-

ra dei rey, & á sua , &, muy liberal pêra os pobres: foy

muyto airoso, & bem apessoado, discreto, & tinha gra-

ça em tudo o que dizia , & foy muyto dado a dizer pa-

lauias senteiiçeosas 5 & folgaua de as ouuir.

L A V S D E O.

Foy impresso este terceiro liuro da historia da índia em a
muylo nobre & leal cidade de Coimbra por João de Barreyra , &
loào Aiuarez empressores delrey na mesma vniucrsidade. Aca-
bouae aos doze dias do mes Doulubro. De M. D. LII.



T A V o A D A
DESTE LIVRO TERCEIRO.

V-^^APiTOLo I. De como do Fernando CoutinJio Marichàl

de Portugal , determinou com ho gouernador Afonso
dalhucjuerque^ que fossem sohre Calicut : ^ de comofa-
rão auisados da disposição de Calicut. ?«'*§• l

Cap. II. De como ho gouernador éf- ho Marichal parti-

rão pêra Calicut pêra a destruir^ óf chegarão a ela. E
de como ho gouernador desembarcou primeyio ^ a cau-

sa porque. 3

Cap. III. Do que ho Marichal disse ao gouernador
.,
por-

que desembarcara primei/ro. E de como ho Marichal
entrou a cidade é^ fez grande mortindadc nos inimi-

gos : ^ de como foy morto
, ^ os nossos forão deshara-

tados. í>

Cap. II II. Do dano que receberão os nossos dos immigos^

^ do que os immigos receberão deles
,
^^ do mais que

passou. I4s

Cap. \. Do que ho gouernador fez despois quefoy em Co-

chim, E de como se perderão nosbaixos de Pádua Bas-

tião de sonsa ^' Frãcisco de saa indopêra Portugal, 1

6

Cap. VI. Do que aconteceo a Pedrafonso daguiar em sua

viajem
,
^^ de como chegou a Portugal. 17

Cap. VII. De como indo ho gouernador pêra ho estreyto

do mar roxo deixou a ida por saber quefazião turcos

húa armada na ilha de Goa. 18

Cap. VIII. De como esta situada a cidade de Goa cabe-

ça do senhorio do çabayo. 22

Cap. IX. De como o gouernador chegou d barra de Goa,

^ de como dô António de noronha tomou os dous ba-

luartes da barra. 25

Cap. X. De como ho qouernador sabedo o que dom An-

tónio tinha feyto entrou pêra dentro de Pangim^ ^ do

recado que mandou d cidade, 27
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Cap. XI. De como a cidade de Goa foy eíregue ao gouer-

nadar
^ ^ do qfez despois denlrar nela. 2i)

Cap. XII. De como o cjoueniador mâdou duas embaixa-

das , htla a el rey de Narsinga , é^ outra a el rey de

Vt^yapor
^
pêra fazer amizade coeles. 32

Cap. XIII. De como fortalecendo ho youernador a cidade

de Goa ouue húa amotinarão antre os nossos
, ^ por

cujo conselho. 34
Cap. XI III. De como Antão nogueyra tomou húa nao de

mouros no cabo de Goardafum : óf de como leuando
do Afonso de noronha pêra a índia se perdeo na cos-

ta de Cambaya
^ ^ morreo dó Afonso^ ^ os outros fo-

ra catiuos. 3í»

Cap. XV, De como ho Hidalcão se parlio com grande
exercito pêra tomar Goa: ^ corno Timojafoy lança-

do das tanadarias da terra firme. 40
Cap. XVI. De como Pulatecão assentou arrayal sobre a

ilha de Goa defronte de Benastari^ ^ de algas recados

q ouue atrele ^ ho gouernador

.

43
Cap. XVII. De como as jãgadas dos immiqos forão acaba-

das
, ^ do )nais que passou antrelas^ ^ os nossos. 46

Cap. XVIII. De como çufolarí
.^ ^ çujoqogi capitães do

Hidalcão entrarão a ilha cÔ algús dos imigos : ^^ do
que fizerâ nesta êtrada lorge da cunha ^ Francisco de
sousa maneias^ ^ Frãcisco pereyra Coutinho. 48

Cap. XIX. De como os mouros ^ gttios da cidade se leuanta-
rão côtra os nossos^ ^ do quefizerâo Nuno vaz de castelo

branco
.^ ^ outros. E de como sabendo ho gouernador q a

ilha era entrada dos ímigos se recolheo d cidade. 52
Cap. XX. De como Pulatecão entrou na ilha de Goa com.

ho resto da sua gente
, ^ pos cerco à cidade : ^ do q

ho gouernador fez despois disso. 57
Cap. XXI. De como Pulatecão combateo a cidade^ ^ da

resistência que achou nos nossos. 61
Cap. XXII. De hum auiso que deu loão m.achado ao go-

uernador da determinação dos immigos contra os nos-
sos

^ ^ do rnais q desjmsfoy. 65
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Cap. xxiii. De como Pulatecão cometen côcerto de paz

ao (joveruador
, ^ ele ho não quis , c^- de como chec/ou

ho Hidalcão ao arrayal. 68
Cap. XXI iíi. De como ho (jouernador despejou a cidade^

óf- a causa porque. 72
Cap. XXV. De como sabendo ho (jouernador que não po-

dia sayr da barra sem grande perigo, assentou dirmet^-

nar no rio de Panyim : ^^ do que aconteceo a Fernão
perez dandrade

, ^ a dom loão de lima. 75
Cap. XXVI. De como ho gouernador foy cercado de esta-

das dartelharia de todas as partes do rio
, ^ do muy-

to grade trabalho que os nossos passauâo , assi de fome
como de guerra, 79

Cap. XXVII. De como ho gouernador deu 7ia fortaleza de
Pangim

^
^- desbaratou Pulatecã, ^ ho fez fugir ^ .^

tomou a artelharia da fortaleza. 84
Cap. XXVIII. De comio ho Hidalcão cometeo amizade ao

gouernador^ óf ele a não quis^ ^^ a causa porque. 89
Cap. XXIX. De como ho gouernador maruiou enjorcar

há caualeyro chamado Ruy diaz , 4* de como se seguia

2)or isso prender certos capitães. 93
Cap. XXX. De como sabendo ho gouernador que os im-

7nigos auião de vir pelejar coele , mandou a dom uán-

tonio que com outros capitães fosse primeyro pelejar

coeles : Sf de como se apercebeo pêra isso. 96

Cap. XXXI. De como dê António pelejou com, çufolarim ^

^ ho desbaratou: éj- do que fizerâo Simão dandrade^

^ Fernão perez dãdrade^ ^ de como dom António

foy ferido mortalmente, 99

Cap. XXXII. De como faleceo dô António da ferida q ou-

ue na batalha
,

^' de algús recados que ouue antre ho
Hidalcão ^ ho gouernador sobre concerto

, q por der-

radeiro não ouue effeyto. 103
Cap. XXXIII. De como ho gouernador mãdou os doetes q

tinha a Anjadiua , éf de como ouue mãtimêtos. 107

Cap. xxxiiii. De como ho gouernador se partio do rio

de Pangim pêra Anjadiua^ ^ do perigo que passou ao
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sayr da barra : êf de como chegarão nãos de Porta-

(jal. JOi)

Cap. XXXV. De como indo Francisco panioja caminho de

çacotorã pêra trazer dom Afonso tomou a nao rneri: ^
de como Duarte de lemos se parlio pêra a índia, 1 12

Cap. XXXVI. DaUjãas cousas q se Jlzerão na costado Ma-
labar estado ho gouernador em Cananor : âf de como
chegou Duarte de lemos a Cananor, cy forâo soltos, Si-

inão dand?'ade ^^ os outros. \i4i

Cap. XXXVII. De como soube Duarte de lemos q elrey

mãdaiia q se fosse pêra Portugal : éy de como ho go-

uernador niãdou recado a el rey de Cambaya sobre os

catiuos que tmha. 117

Cap. XXXVIII. De como hã principe de Cochí que anda-
ua leuãtado sabido que era morto ho rey velho que es-

taua no pagode, pedia ho reyno a el rey de Cochí que

então reyiiaua , éf^
de como querendolho el rey de Co-

chim entregar lhe foy contrariado pelos nossos. 120

Cap. XXXIX. De como ho gouernador chegou a Cochim
,

c^ ho principe aleuantado fugio de Vaypi com seu ine^

do: ^' de como nenhú dos capitães q auião dir pêra
Portugal quiserão ir com ho gouernador a Goa

, ^ do

que dizião contrele. 124»

Cap. xl. De como ho princepe leuãtado quisera tornar

a Cochí despois da partida do gouernador : óf como
foy desbaratado per Nu7io vaz de castelo brãco

, ^ per
Lourenço moreno. 129

Cap. xli. De como ho gouernador partio pêra a cidade

de Goa, ^ do conselho que ouue sobre a cometer. 131

Cap. xlii. De como ho gouernador tomou a cidade de

Goa em dia de seta Caterina com grande destroyção

dos immigos. 13^fc

Cap. xliii. Do grande ^ rico despojo que foy achado em
Goa

,
^- do mais que ho gouernador fez. 1 43

Cap. xliiii. De como ho gouernador começou de fazer a
fortaleza óp cerca de Goa

, ^ do qjizerão Fernão pe-

rez dandrade ^ lorge boteiho, 140
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Cap. xlv. Do q Duarte de lemos fez cm Cochim
,
^^ do

que Francisco de saa ^^ Manuel da cunha fizerao em
Cananor. 1 49

Cap. xlvi. De como el reij de Cãhaya mandou ao go-

uernador Diogo correa éf Francisco pereyra de berre-

do
, ^ de corno o qoiiernador tirou a capitania de Ca-

nanor a Manuel da cunha. 153

Cap. xlvii. Dos embaixadores que algús reys ^ princi-

pes da índia mandarão ao goueynador a fazer coele

paz : ^' como o cjouernador arredou as tanadarias da
terra jirme a Merlao hirmão dei rey Donor, \bb

Cap. xlviii. De co^no determinando ho gouernador de ir

ao mar roxo , mandou a Diogo fernãdez de beja der-

ribar a fortaleza de çacotorà : ^ do que ho gouernador
passou com Diogo mendez de Vasconcelos. JíJO

Cap. xLix. De como queredo Diogo mendez de Vasconce-

los fugir pêra Malaca foy preso com outro capitão seu.,

éf do mais q se sobrisso fez. 165

Cap. l. De como indo ho gouernador pêra ho mar roxo
achou ho veto cútrayro

,
pelo qual mudou sua ida pêra

Malaca. 169

Cap. li. Do que aconteceo ao qouernador indo caminho
de Malaca , ate achar el rey de Pacem. J72

Cap. lii. Do côcerto que ho gouernador fez com el rey

de Pace despois de ho ter em seu poder , c^- ^^ como
chegou a Malaca. 176

Cap» Lnr. De como' Ruy daraujo auisou ho gouernador
de tudo quãlo el rey de Malaca determinaua , t^ do

mais que siicedeo. l CO

Cap. li ih. De como Fernão perez dãdrade com outros

capitães poserão fogo ã cidade por m.andado do gouer-

nador
5
pelo q elrey lhe mãdou logo Ruy daraujo <^' os

outros nossos. IB.i

Cap. lv. De como vendo ho gouernador que el rey de

Malaca queria coele guerra , assentou com seus capi-

tães de dar na cidade. í iSG

Cap. lvi. De como ho gouernador acomcteo a cidade.^ Sf^

TOMO III. LULT —

-
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(janhou a pote c^- a mezqiiila com grande destruyção
idos tm7HÍ<fos : c^ de como se tornou aajrota^ <^ a cau-
sa porcjiie. 183

Çap. Lvii. De como hu niercadur jao principal home de
Malaca mudou pedir seguro ao gouernador, éflhodeu^

^ de como ho youernador mandoa hum messajeiro a
cl rey de Sião. Vòò

Cap. lvui. De cotno ho gouernador se apercebeo pêra
tornar a peleíar com os immigos^ ^ como assentou com
os seus (jue lu) fizesse. 198

Cap. lix. De como ho gouernador desbaratado hopoder dei
rey de Malcica lhe tomou a cidade., ^ hofezfugir dela. 20 J

Cap. lx. Do q ho gouernador fez em Malaca despois de
a ter ganhada de lodo

,
^' do que el rey fez despois que

a perdeo.
'

207
Cap. lxi. De como o gouernador por apaqar a moeda

dos mouros em Malaca^ mandou laurar moeda : ^ da
solenidade com que foy pregoada, 2 1

1

Cap. lxii. Em que se descreue ho grade reyno de Sião,^
de como el rey de Sião mandou hum embaixador ao go-
uernador. 213

Cap. lxi II. Dos muytos ebaixadores que vierâo ao goner^
nador dos reys comarcãos de Malaca.' 218

Cap. Lxnir. De como Pulatecão étrou húa noyte na ilha

de Goa cô grade poder de gete : ^ da treyçâo q orde-
nou aos nossos. 220

Cap. lxv. De como o capitão de Goa pelejou com os im-
migos ^' os desbaratou: ^ como despois foy m,orlo ^
desbaratado., ^- do que os nossosfizerao despois disto. 224*

Cap. lxvi. De como Pulatecão assentado seu arrayal em
Benastarim hia correr d cidade^ ^ de como lhe os nos-

sos sayão ^ leuauão a melhor. 229
Cap. lxvií. De como ho Hidalcão deu a conquista de Goa a

seu cunhado Roçalcão
, ^ do engano que Roçalcãofez aos

nossospêra ho ajudare côtra Pulatecão : éf de como ho dei-

tou fora da ilha ^ elejicou nela, ó,^ cercou Goa. 230
Cap. Lxviii. De como cayo hãpedaço de muro da cidade cô
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a tormêta do inverno^ c^- do grande ircihallio que os íiassos

teueyão em defender q os ímigos não entrassempor ali. 234
Cap. lxix. De como pelo grande trabalho q hia na ci-

dade ^ assi de fome como doutras perseguições da guer-
ra algús dos nossos fug ião pêra os mouros: ^' de como
loâo machado sefoy pêra os nossos. 236

Cap. lxx. De como despois de passado loâo machado pê-
ra a cidade apertou Roçalcâo mais ho cerco

, ^ de co-

m.0 Frâcisco pereyra de herredo foy por mantimentos
a Batecalâ , no que passou grande perigo. 240

Cap. lxxi. Do q fez Diogo fernãdez de beja indo a Or-
muz

, ^ de como tornou a Goa^ ^' do socorro que vco

a Goa despois que eirou ho verão. 244
Cap. lxxii. De como Roçalcâo acabou afortaleza nopasso

de Benastarim
, ^ do mais que se fez em Goa. 243

Cap. Lxxiii. De como ho gouernador soube a treyçâo que
Timutaraja ordenaua

, ^ de como ho predeo ^ a ou-
tros que entrauão nela. 250

Cap. lxxii II. De como Timutaraja ^ hum filho seu ^
hã neto

^ ^ hú gerroforão degolados por tredores. 255

Cap. lxxv. De como foy António dabreu a descobrir a
ilha das maças ^' as do crauo : éf de como ho gouer-

** nador mandou hum embaixador a elrey de Sião. 25(5

Cap. lxxvi. De como se leuãtou Paleqiiaiir contra lioqo-

uernodor
,

^- de como o gouernador proueo Mnfaca
querendose partir pêra a índia

^ ^ de cotno lhe fugia
el rey de Pace. 259

Cap. lxxvii. De como os mercadores de Malacct conse-

Iharão ^ requererão ao gouernador que se não fosse,

^ do que ele respoyideo. 2G3

Cap. lxxv ih. De como nauegãdo ho gouernador pêra a
índia.) se perdeo a sua ymo: ^- como foy morto Simão
martins com outros nossos : ^- do q aconicceo a SÍ77iâo

dandrade. 2(iíí

Cap. lxxix. De como ho gouernador chegou a Cochim., cj^

das nouas que achou da vinda dos rumes : ór de como
dtu a capitania de Goa a Manuel de lacerda, 2G3

vuu 2
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Caf. LX'jix. Do q o (/oueriwílcr Jt z em Cochim^ ^' àe co'

mo liú rey das ilhas de Maldiua se fez vassalo dei rcxf

de Porliujal. 271
Cap. lxxxi. De como os ímigos tomarão a barcaça que
yoardaua a Irâqueyra da banda do mar ^ ^ de como
os nossos desbaratarão os immifjos ^- cobrarão a bar-

caça com lio camelo que tinha. 274.

Cap. lxxxií. De como Fernã perez tornou outra vez a
cometer Qiiatepatir , ^' da perda que recebeo. 277

Cap. lxxxiii. De como Fernão perez foy buscar ho la-

samane que estaua no no de Muar pcra pelejar coele ,

^' do que fez: ^- de como cher/arão da índia Francis-
co de melo (j- Martim r/ucdez. 279

Cap. lxxxiih. De como Fernãoperezfoy buscar manlime-
iospera afortaleza^ c^- os írouue com grandeperiqo de sua
vida^ ^ da grande fome q auia antre os inimigos. 232

Cap. lxxxv. De como Fernão perez desbaratou Quate-
patir t^ lhe tomou a fortaleza : <^- de como Qualepatir

fugio pêra a ilha da laoa. 285
Cap. Lxxxvi. De como Fernão perez foy ao estreyio de

Cincapura
^

^- de como António dabreu que foy desco-

brir Maluco tornou a Malaca. 288
Cap. lxxxvii. Do que passou em Goa sendo capitão M9^

nucl de lacerda
, ^ de como foy morto Medafonso de

tanjere em Denaslarim. 290
Cap. lxxxviii. De como do Garcia de noronha

., ^ lor-

ge de melo pereira capitares mores das nãos da carqa
chegarão a Cochim^ ^ de como ho gouernador se par-
tio pêra Goa. 293

Cap. lxxxix. Do q ho gouernadorfez em, Cananor
^
^' das

nouas q soube da determinação do Soldãn .,^dado llidal-

cão acerca de socorrer a fortaleza de Benastarim. 29ò
Cap. xc. De como o gouernador chegou a Goa^^decomo

cercou per mar a fortaleza de Benastarim ^ lhe deu
bateria. 298

Cap. xci. De como se ho gouernador tornou a Goa afazer
prestes pêra ir cóbater afortaleza por terra, <§r do que lhe
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aconleceo com os mouros q forâ-o correr a cidade. 303'

Cap. xcii. De como ho cjoixeniador cercou afortaleza por
terra :

óf^ de como dãdolhe bateria sayrâo os mouros hãa
noyle a darlhe rebate

,
^- do que fizerão. 305

Cap. xcui. De como Roçalcâofez côcerto com ko gouernador
pêra lhe dar afortaleza^ Sf de como Ihefoy entreoue. 303

Cap. xciiii. Do recado que ho youernaâMr mandou a Rocal-
cão estando na terra firme, ^^ da justiça qfez nos arrene-

gados que se lançarão c6 os mouros no cerco de Goa. 3 1

3

Gap. xcv. Do que ho youe7mador fez em Goa despois que

i<mum a fortaleza de Benastarim. 31tí

Cap. xcví. De corno ho youerjiador soube q hã embaixador

^ do Preste que vinha pêra el rey estaua preso ê Dahul^ ^'

quê era ho Preste lodo ^ onde teue seu senhorio. ;J2a

Cap. xcvii. Do senorio do Preste
.^

^' de seus costumes:

^ de como a mây do pjreste mandou ha embaixador a
el rey de Porluyal. . 322

Cap. xcviii. Do que dizia a carta q a mãy dopreste manda-
ua a elrey de Portugal, ^ do mais quepassouem Goa. 327

Cap. xcix. De como do Garcia foy a Cochifazer a car-

rega pêra ho reyno
, ^ como Nâbeadari assentou coele

paz antre o gouernador ^ el rey de Calicut , éf com.

'que cõdiçôes. 3 31

Cap. c. De como Pateonuz foy sobre Malaca com hãa
grossissima armada., ^ do que os nossos fizerâo. 33 4

Cap. gi. De como os nossos começai^âo de pelejar com
os imigos

^ ^ da causa porque não acabarão. 337

Cap. cii. De como Pateonuz sem ousar de pelejar c5

F^nâo perez , lhe fugio com toda sua frota
, ^ da

grade destruyção que os nossos fizerâo nela. Séi

Gap. cm. De como ho qouernador disse a seus capitães

que auia dir a Ade : ^ de como se partio. 347

Cap. ciiii. Do sitio da cidade Dadê ^ de sua nobreza
^

^ de que senhorio he. 34-9

Cap. cv. De como ho gouernador surgio no porto Da-
dê

.f ^ se apercebeo pêra a combater. 351

Cap. cvi. De como a cidade Dadêfoy escalada pelosnos-

SOS
y ^ do que lhes aconteceo, 356
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Cai'. cvri. De como moneo Garcia de sousa éf se sal-

xiarâo os jwssos que Jicanão no cobclo. 3(i3

Cap. cviii. De como ho (joucrnador se pai lio peva ho es-

trcyto ^ (^ da descripção deste estreyto. 367

Cap. cix. De como ho gonernador chegou aa ilha de Ca-
marão. 370

Cap. cx. De como não ouue effeyto a paz que ho gouer-

nador deixou assetada cô el rey de Calicut^ éf doutras

cousas quejizerão 7ia Imlia, 37 5

Cap. CXI. Como el rey de Bintão quisera por treyção to-

rnar Malaca^ c^' ^lã pode. 377

Cap. cxii. De como íio gouernador inuernou na ilha de

Camarão^ ^ das causasporque nãofez hifortaleza. 331

Cap. cxih. Da causa porque ho gouernador não (fuisfazer

fortaleza na porta do estreyto^ ^ do quefez em Adem. 384

Cap. cxiiii. De como ho gouernador chegou a Diu., ^
do que passou com Meliquiaz. 383

Cap. cxv. De como ho gouernador achou emChaul Tris-

tão dega com reposta da embaixada com quefoy a el

rey de Cambaya. 391

Cap. cxvi. De como partia de Portugal loão de sousa. de

lima por capitão mór das nãos de carga , éf do que lhe

aconteceo. 395

Cap. cxvii. De como ho goueinador ouue as seys nãos

de niouros ô^arribarão á costa da índia. 31)6

Cap. cxv III. De como elrey deNarsinga mãdou kua em-
baixada ao gouernador sobre os caualos de Goa. 39í)

Cap. cxix. De como faleceo el rey de Calicut^ c^- lhe su-

cedeo Nambeadarim seu irmão. 401

Cap. cxx. Do q ho gouernador fez em Cananor, 404

Cap. cxxi. Do que se determinou em conselho acerca do

que el rey de Portugal queria saber de Goa. 408

Cap. cxx II. De como ho gouernador assentou paz com el

rey de Calicut^ ^ de como se começou de edificar afor-
taleza. 4 1

1

Cap. cxxiii. De como ho gouernador soube que dauão

capítulos dele a ti rey de Portugal. 415

Cap. cxxiiii. De cornofoy discuberto ao gouernador que An-
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tonio real mandaua delle capita los a el rey de Poi^tugcl. 4 1

8

Cap. cxxY,De como ho (joueniador mãdou tirar testemu-

nhas sobre os capitules q António real daua dele. 4i22

Cap. cxxvi. De como o (foiíernador fez (Hcder a elrey de

Cochi q na era aíjrauado napaz cÔ eí rey de Caiicut. 42 6

Cap. cxxvii. De como ho gauernador deu a capitania de

Malaca alorye dalbuquerq^ ^ mandou Dioqo fernâde:^
de beja com embaixaaa a el rey de Cambaya. 428

Cap. cxxviíi. De como Pêro dalbuquerq foy a Ormuz
^

4^ do q lâ fez. 43 i

Cap. cxxix. De como chegou lorge dcdbuquerque a Ma-
laca

^
^^ foy entregue da capitania» 432

Cap. cxxx. Em q se escreue ho reyno de Cambaya, ^ de

quão poderoso he ho seu rey , <^ dôde começarão os

reys de Cambaya. 434
Cap. cxxxi. De como Diogo femãdez de beja chegou a

çurraie ^ óf-
partio da hi pêra Chanipanel. 438

Cap. cxxxi I. De como ho embaixador se vio com Meli^
gupim na cidade de Chãpanel^ ^ de como separlio pê-
ra a corte delrey de Cambaya. 442

Cap. cxxxiii. De como ho ébaixador foy despachado dei

rey de Câbaya^ ^ de como se tomou a çurrate, 446
Cap. cxxxiiii. De como ho embaixador foy inuernar a

çurrate
, ^ despois se partio pêra Goa. 450

Cap. cxxxv. De como lorge botelha, ^ outros capitães desba-

ratarão el rey de Linga^ ^ do mais quepassou em Ma-
laca. 453

Cap. cxxxvi. De como chegou aa índia Christouâo de
brito capitão moor das nãos da carga : ^ de como ho
gouernador determinou de ir sobre Ormuz. 456

Cap. cxxxvii. De como ho gouernador chegou a Ormuz. 459
Cap. cxxxviii. De como ho Xeque isjnael mãdou hú embai-

xador ao gouernador sobre amizade com el rey de Por-
tugal. 462

Cap. cxxxix. De como Raix noradim goazil Dormuz en-

tregou ao gouernador a fortaleza. 464
Cap. cxl. De como o gouernador mãdou matar Raix
hamet por seus capitães. 468
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Cap. cxLi. De como of; innáos de Raix hamet- se forão
Bonmiz. c^^ ficou tudo em Paz. 47 ;{

Cap. cxlii. De como Juífirão sete dos nossos pêra a ter-

raJinne^ c^' do que Ruix noradimfez sobrisso. 475
Cap. cxlhj. De como fio cfouernador mandou a Fernão
gomez de lemos cô embaixada ao Xeque ismael , c^^ de
como cfiegou ao seu campo, 478

Cap. cxLiiii. Em que coita como se leuantou fio Xeque
ismael ^^ fio senot^io que tem. 479

Cap. cxlv. De como Fernão gomez de lemos deu ao Xe-
que ismael a êfmixada c^ presente q Ifie leuaua. 483

Cap. cxlvi. De como Fernão gomez de lemos^ ^ os nos-

sos que fiião coelt comerão com fio Xeque ismael. 48

G

Cap. cxlvii. De como lio Xeq ismael despacfiou a Fer-

não gomez de lemos
,
^' de como mandou outro embai-

xador ao gouernador Afonso dalbuquerque. 488

Cap. cxlv III. De como fio gouernador ouue em seu po-

der a artelfiaria dei rey Dormuz
,

^' de como mâdou
os reys cegos pêra a índia. 400

Cap. cxlix. De como el rey de Campar queerabendâra
em Malacafoy degoladopor treyção dei rey de Bitão.495

Cap. cl.De como lorge fjctelfiofoy descobrir fio rio de Siaca,

éf da treyção que líie quiserafazer el rey de Bintâo. 497

Cap. cLi. Como lorge botel/io assentou amizade com el rey

de Menãcabo, é,^ de como Francisco de melo pelejou cô

fiãa armada dei rey de Bintão , c^ a queymou. 500

Cap. clii. De como partio de Portugal por gouernador

da índia Lopo soarez
^ ^ de como cfiegou laa, ^03

Cap. cliii. De como el rey de Bafiaré ^ éf^
el rey de Bá-

cora ^" outros reys ^ qrandes semres mouros manda-
uão visitar o gouernador , <5f

outros fio fiião ver. 605

Cap. CLiiii. Z)riS nouas que fio gouernador soube da India^

éf- de como faleceo de sua doença cfiegando aa barra de

Goa. . 509

Cap. clv. De como foy sepultado fio corpo do goucDia-

dor j ^ de suas notuueis virtudes. òl'^

Kf
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