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PROLOGO
NO QVARTO E QVINTO LIVROS DA HISTORIA

do descobrimento & conquista da índia pelos Portu-

gueses. Dirigido á sercnissima & excelenlissima Prin-

cesa dona loana nossa senhora.

Por Fernão lopez de Castanheda.

i\ntiguo custume he em Pérsia, & q se guarda ê to-

da Ásia serenissima & excelenlissima Princesa nossa

senhora, nenhija pessoa visitar sem presente a elrey,

nem a outras pessoas reaes : porque se tem por grande

sinal damor & obediência: custume mtiyto notauel & di-

gno de ser vsado em toda parte: porq são nossos seno-

res na terra, & na que he sua viuemos : & temos nossas

fazendas & nos dam.leys per q somos gouernados & re-

gidos: & finalmête nos mantém em paz & em justiça

que he parte da bem auenturança deste mundo Polo

que não somête os deuemos de visitar com presentes do

q temos, mas ter as vontades muy prõptas pêra seu ser-

uiço. E seguindo eu este custume auêdo de visitar V.

A. como seu vassalo lhe quis fazer híi presente: mas de

q 88 pode ele fazer a V, A. princesa tão singular dos

bês dalma & da fortuna sobre todas tã excelentemente

dotada
, q cõ ho muyto q lhe deles sobeja podião outras

ser bê auêluradas. Deyxo agora a nobreza Sc antiguida-

de de vosso esclarecido saní^ue de todas as partes, dos

mais excelêtes êperadores Dalemanha , de lálos & tão

famosos & bê auêturados Reys do antigo & muyto no-

bre sangue dos godos, abasta ser V, A. filha daqlles

dous lumes do miado, Carlos quinto rey dos Romãos &
Emperador Dalemanha & rey de Castela & doutros ê es-

panha & fora delia, & senor de grades senhorios : cuja

boa fortuna foy em talo crecimêto q per seus capitães
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rompeo cô eslrai^o espaloso ho cfípo de FrâciscoRey de
Fran<;a, que nele estaua em pessoa coiii j)oder que pa-
recia inuenciuel, &. ho desbaratou & prêdeo com iDuytos
senhores de l"r:\ça : a quem ho Turco terror do mundo
entrando com seu temeroso exercito por Vngna volueo
as costas & nao ousou dir auante cô medo de pelejar

com sua majestade que linha diàle: & cô ardenlissinio

zelo da gloria do eterno Deos todo poderoso & da reli-

gião chrislaà, esquecido dos immensos trabalhos da guer-
ra

,
penetrou |)olas frialdades grandíssimas da alta Ale-

manha, & desbaratou aquelas duas cruéis & danosas
bestas, cabeças & colunas da péssima & abominauel he-

resia luterana ho duque de Saxonia & ho Lantgrauio :

& someteo todas aquelas terras que eslauâo corruptas
desta maiuada heresia a santa Se Apostólica: & fez ou-
tras muytas & muy notaueis cousas, que deixo por nno
parecer que screuo historia. Ho outro lume do mundo
íoy sua niolher a emperatriz dona Isabel vossa may,
exemplo de todas as virtudes, q com tanto assessego go-
uernou Castela, & os outros Reynos despanha: em tan-
tos annos que S. M. íoy ausente, que nunca seus vas-

salos ho acharão menos, & pêra que lhe nào faltasse ne-
nh-ja cousa pêra ser a mais bem auenturada princesa
do seu tempo, casou com ho muyto alto J^rincipe dom
lohào nosso senhor iierdeiro da real casa de l^orlugal,

& de seus grandes senhorios, nacido do vosso real tron-

co que nào tem enueja a nenhíj dos principes Cristãos

assi em ser zeloso do culto diuino, piadoso pêra os po-

bres & necessitados, manifico liberal & benigno pêra
tvdos : amiiro dos caualeiros, & n)uy pròto e ouuir suas

façanhas: & muyto dado a lodo estudo das boas lelrns,

em quê se achão todas as boas & virtuosas inclinciçôes

que conuem a hu bom princij^e , & sobre tudo lhe deu
nosso senhor hu singular dom, que he tão sogeiío a re-

2ão que posto que lhe pareça q lhe tê feitos grandes er-

ros , com lhe <larem rezào fica logo satisfeito. E pêra

qne me detenho eu em cousas tam notórias, nem pêra

que he ter islo por muyto, pois nào se esj)era uienos de



P. A. spndo tilho do rriuyto alio Sc, muyto poderoso Rey
dõ lohão nosso spnlior , & da muylo esclarecida Raynha
nossa senhora vossos padres, que assi lio souberão criar

& instituir, que juntamente com a boa inclinação natu-

ral de que ho eterno Deos ho dotou sayo tal como he.

Pois considerando eu sereníssima Princesa a singulari-

dade &. excelência de vossa real pessoa & vossa inaniti-

cencia , nâo achey de que lhe fizesse melhor presente

que de cousas que sam de muyto mor preço que ouro,

nem prata, nem outras riquezas. Estes sao os milagro-

sos feitos ê armas que os Portugueses cujos descendentes

hào de ser vossos vassalos fizerão no descobrimento &
conquista da índia: porque de que tem os Príncipes &
senhores mais necessidade que de bõs vassalos, que os

fazem ser amados de seus naturais & temidos de seus

imigos, que lhes segurào seus Reynos , & acrecentào

ouiros a seus senhorios, com que os fazem ricos, &. es-

tendem por toda a terra seu nome com muyto grande
louiior &, fama. E bem sentia isto aquele grande Rey
Dário (piando disse que queria tantos Zopiros como e-

rào os 4rràt'S da romaà, por ser Zopiro iam esforçado &
prudente na jíuerra que lhe conquistou Babilónia, & as-

si fizerào outros muytos & bõs vassalos mtiy grandes &
assinados seruiços a seus senhores, como as historias

antigas & modernas dão testemunho: que cotejados cõ

os que fizerào os Portugueses ficão muyto abaixo deles,

pois os das outras nações acabarão, & os seus sempre
permanecem: os Assírios, os JVIedos, os Persas, cujas

líionarchias forào de taníos Reynos, de cidades tam no-

taueis, de gente sem conto, emnobrecidas com tam gros-

sas riquezas, fortificadas com tão medonhos & espãlo-

sos exércitos que cobrião a terra &, secauào os rios, lo-

dos acabarão & se desfizerno em pouco teíupo: & estes

Reynos no mundo tam celebrados ficarão Siiijeitos a ou-
tros. A monarchia dos Gregos & dos Rí.mãos que forão

iDuyto mayores que estoutras, & q pareceo que auião
de someler todo mundo a seu império quasi que não du-
rarão nada pêra ho começo que leuauào : & assi outras
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ijjuytas de bárbaros, gregos, Sc latinos, que se apaga-

rão: de maneira q nào ha nenhíia memoria delas. O que
ludo fny por culpa dos vassalos destes monarcas, que ou

por treiçoês ou por outras maldades íbrão causa de se a~

jiagarem & desfazerem. O que não se pode dizer dos

Portugueses, que criado este Reyno de Portugal de tam
pouca cousa como comeqou, seruindo a seus Reys cô es-

forço & lealdade sobre as outras nav^eês, níío somente ho

engrossara em Espanha, nem se contentarão de ho es-

tender por Africa: mas abrindo muos mares & desco-

brindo nouos mundos, dobrando aquele espantoso cabo
de boa es|)eran(^a, estenderão ho senhorio de Poriugal

& ho hzeran) conhecer em Elhiopia, Arábia, Pérsia, &
nas índias. hC náo descansando ainda a(jui seus bauos
corações, ho ieuarào ate a riquissima China pela banda

do norte: & ate as odoriferas ilhas de JVlaluco pela bã-

da do sul: cousa nunca cuidada en) nenhu tempo, nem
q entrasse em pensamêto humano pêra se fazer, & fo-

rão de geração em geração iam leais todos, que sem te-

mor de immêsos trabalhos, seni receo de medonhos pe-

rigos sosteuerão ho senhorio de Portugal nestas parles,

arreigandoho de cada vez mais. Em lato q parece que

a terra, ho mar, & a gente se cõuidão pêra ho receber.

Rezão tenho logo serenisima & excelêtisima princesa de

fazer a V. A. presente das cousas de mayor preço que

se achào nestes reynos
, q sam os milagrosos feitos em

armas q lizerão os Portugueses no descobrimento & con-

quista da Índia, para que saiba V. A. que sam os me-
lhores vassalos q pode ser: & como a tais os trate, fa-

uoreça, empara & ajude.



AD INVICTÍSSIMVM LVSITANIíE,
& Algarbiorum Rege. loannem III. &c. Ferdinandus

Coroneilus de historia Indica nunc recens ediu.

JL oannes
,
quem Turca timet

,
quem Maurus adorat

,

Quemque pharetratce Persidis ora trernit.

Cui Parthus , cui cedit Arabs ^ cui púnica iellus

Seruil
^ ^ occiduo terra /reíumque solo,

Inclyla perpetuis cur non lua gloria fastis

Crescei
,
^' celherei surget ad aslra polif

Cum tua lysiades acri yens áspera bello

Ausa sit lynotam jluclibus ire viam.

Perque procellusum numerosis classibus cequor

Coyat in assueto barbara reyna iuyo

:

Qua vayus Euplirales
^
quà deuius exit Orontes,

(ãuaqiie Jluil yelidis barbarus Ister aquis.

lamque pererrato superest nil denique mundo
,

Per Jveta longa tuus nauita vicit iter.

Quaque patel domilis tua mayna poieníia terris

,

Intemerata dei crescit vbique Jides.

Rex iyitur mérito tibi quis celeberrirne reyú

Non yrates imo pectore semper ayat 9

Cum tua stent adeo sacris onerata trophceis

Limina ^ sint armis tot freta victa tuis,

Maxime rex reyum titulis ^ insiynibus ambil

Quem. decor
,
^- tantis ornai imciyinibus.

Viue diu patrice , nec te playa lúcida cceli

Auferat e nostro cixiibus orbe luis.



Candidus mira petes sero , ctim nulla svpcrsint

hl tertns honiiuum quce dare iura qucas,

Tunc iam lysktdasque íuos^ gentemque bealam

Áspides snperos promtruisse Deos,

Qui bene pro pátria quondã cecidere sub annis
,

Qui bene pro Christi rellif/ione iacent.

Felices animas , iam nunc super ceíhera raptos
,

Non vos indecores desinet ulla dies.

Non vos liuor edax , non vos longcBua uetustas

Arguel in pátrio non cecidisse solo.

Dum Phcebus superas puleherrimus amhiet orbes
^

Dum Tacjus auríferas m maré vertei aquas.

Vix vnquam virtus sine nomine vestra iacebit
,

Non erit in cineresfama sepulta suos.

Nayji casus rerum vários durosque labores

Castanheda sacro proferet ore potens.

Vincet éf'
eternis inimica silentia libris

^

Tollet ^- obscuro nominn vestra situ,

Jlle quidem patrice facta immoríalia jiunquam

Defroudala suis laudihus esse sinet.

Quce tibi tot vicíis re.r inuietissime terris

Gralatur forti parta trophcea manu.

Eiusdem in aulhoreni epigramraa,

J_jiuius historice quondam celeberrimus author

Duxit ab ceterna posteritate decus.

Dum scribit Latium ^ commissaque prcelia ^ nec non

Missa sub hesperium Púnica reqna iugú.

Tu quoque lusiadum scriptor facunde iuorum
^



ImmorlaU tiiú nomen ad astraferes.

Nam licet exiíjuce landis res ipse referves

Te tamen at fundi copia proueheret.

Ai cum fada tuis scriptis mgejitia narres

Eueniet mérito gloria summa tibi.

Amici cuiusílã Castanhedae ad jpsum.

J[ «m uarijs exculta modis facúndia ^ tantú

Dicendi est lúmen , copia , visque tibi,

Vt licet exiguain rem scribas , arte magistra

AEternce facias posteritatis opus.

At modo quam scribis tanta est , vt vel sine docto

Artífice , haud vnquam thura timere queat.

Ergo scriptori cum res amplíssima par sit

Quod scribetur opus die fore quale putas.
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HO QV A RTO LIVRO
D A

HISTORIA DO DESCOBRIMENTO
E

CONQVISTA DA ÍNDIA
PELOS PORTVGVESES:

No Icmpo que a gouernou Lopo Soarez , do conseiho

dei rey dom Manoel de gloriosa memoria : & capitão

dos ginetes do Principe.

Feyto por Fernão Lopez de Castanheda,

G A P I T V L O L

De comofoy reformada a paz com a Raynha de Coulão.

X>lespois q ho gouernador foy ê Cochim como disse no
liuro terceiro: entendeo logo na carrega da piii>enta q
auia de mãdar pêra Portuga!. E como parte dela se auia

de fazer em Coulão que algii tanto estaua aleuanlado,

como disse no liuro segundo: mandou ho gouernador lá

certas nãos pêra que carregassem, E foy por escriuão

desta carrega hu loão aluarez de caminha. E juntamen-

te mandou ho gouernador quem reformasse a paz com
el rey de Cuulào : mas a quê se deu este cargo nao lhe

soube ho nome : E quê quer que íoy assentou a paz com
hiia irmaã dei rey de Coulão que se chan)aua raynha:

por ter aigúa parte na cidade & assi em sua comarca

:

& gouernaua aquella terra por el rey q ho mais do tê-

po estaa no sertão como disse. E os capítulos das pazes

Ibrã estes
,
que a raynha mandasse fazer aa sua custa a

LIVRO IIII. A
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ií^reja do orago do apostolo sain Thome que os mouros
rjueiínarâo & derribarão quando matarão ho feytor An-
tónio de Sá: como disse no liuro segundo: & que Ifie

íossem tornadas as rendas que linha assi de terras co-

mo de dereitos que lhe paçauão. E assi pagasse a ray-

Jiha pola fazenda dei rey de Portugal que fora tomada a

António de Sá quinhentos bares de pimenta: que polo

nosso peso sam dous mil quintaes : & que auia de dar
carrega de pimenta ás nãos que hi fossem carregar, po-
lo preço de Cochim. E q ei rey de Portugal mandaria
ler em Coulão mercadorias que a gente da terra com-
prasse. E a tudo isto se obrigou per hua escriptuia a

raynha, & assi os regedores & pulas: q sam os fidalgos,

de ho comprirem & goardare. E isto fizerão por lhes ser

inuyto necessária esta paz pêra conseruação da terra. E
logo começarão de pagar os dous mil quítaes : & foy da-

da carrega aas nãos que despois de carregadas se torna-

rão a Cochim : donde partirão cõ as outras pêra Portugal.

C A P I T V L O II.

De como os tnouros de Baticalá se leuantarâo ; ^' mata-
rão xxiiii. Portugueses.

endo os mouros da índia que era falecido A fõso dal-

buqrque a q auião medo como a mesma morte: & quo
auia outro gouernador de que não linhão experiência:

determinarão desprementar que tal era : & assi como
\issem que fazia, assi ho temerião, ou não lerião em
conta. E os que logo começarão de fazer esta experiên-

cia forâo os de Baticalá: em cujo porto estaua Simão
dãdrade cõ hurs nao de que era capitão carregando pêra

Ormuz: & andando algua gente desta nao em terra tra-

uarão os mouros com eles brigas, en) que forão mortos
xxiiii. Portugueses, & os outros escaparão no batel. E
não podendo Simão Dandrade castigar aqle insulto ho
mandou dizer ao gouernador & partiose pêra Ormuz.



LIVRO IIIÍ. CAPiTVLO llí. 3

C A P I T V L O Ui.

De como ho fjouernaãor visiiou as fortalezas da costa da
índia : ^' do mais que fez.

-L arfidas pêra Portugal as nãos cia carga, despachou lio

gouernador pêra Malaca a hú fidalgo ciiamado íorge de
brito que era copeiro mor dei rey de Portugal, q hia

prouido da capitania da fortaleza, & partio em hua nao,

& foy em sua cõserua em outra António pacheco que
Jeuaua a capitania mor do mar: & ambos chegarão a
iMalaca a saluamelo, & forão entregues de seus carre-

gos. E partidos estes capitães partiose ho gouernador a

visitar as fortalezas da costa, que aíeli não fizera por

amor da carregação das nãos. E a primeira q visitou foy

a de Calicu. Cujo rey estaua muyto agastado pola mor-
te de Afonso dalbuquerque: & por ser antes de auer re-

posta da embaixada q mandara a el rey dõ Manuel : &
mays por ho gouernador não querer que mandasse cer-

tas nãos com pimenta a Adem, que Jhe Afonso dalbu-

querque tinha concedido q mandasse, porq era do fora

do contrato que ambos fezerão sobre as pazes , não ho

queria ho gouernador consentir. E sobre isto se quis ver

cõ el rey: & sobre a maneira de que auia de ser a vis-

ta ouue grades altercações porque ho gouernador queria

q lhe fosse el rey falar á fortaleza, & el rey queria que
se vissem no çarame : & cada hu se injuriaua de ir on-

de ho outro estaua: & sobristo se gastarão doze dias:

& ho gouernador quisera quebrar a paz & recolher a

gente da fortaleza se lho não cõtrariarão os capitães &
fidalgos. E por fim de tudo virãose antre a fortaleza &
a cidade, não leuãdo cada hvi mais de três homês. E
com tudo não tomarão cõcrusam se màdaria el rey as

nãos ou não: & com tudo mandou as despois. E se ele

não desejara muyto de cõseruar a paz que tinha, ela fi-

caua quebrada. E daqui se foy ho gouernador a Cana-
A 2
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nor, & dahi a Goa : & foy tuii^nr no porto de Balicalá:

& sabendoho ho seu rej cuydou q ho hia destruyr por

amor dos Portugueses que hi iiiataráo os mouros: & por

isso quis temporizar coele , & mandoulhe muyto refres-

co, &: Ires mouros velhos: dizendo que lhos mãdaua pê-

ra fazer deles o q quisese por quanto aqueles forão cau-

sa do arroido em que matarão os xxiiii. Portugueses. E
coeste comprimêto se ouue ho gouernador por satisfey-

lo, & se partio pêra Goa: o 4 deu grande ousadia aos

mouros pêra lhe perderem ho medo. E dali por diante

ouue ladrões pela costa que roubauao os amigos dos Por-

tugueses , & a elles mesmos se os achauao desapercibi-

dos. E ido ho gouernador por sua viagem, lhe deu hum
temporal com que se acolheo a Anjadiua: donde man-
dou do Aleixo de meneses a Ormuz por capitão mor de

sete nãos carregadas de mercadoria pura a feytoria , &
iiiandoulhe q soubesse se auia noua darmada de rumes

no estreito pêra os ir buscar: &. elle foyse a Goa, cujos

moradores, principalmente os casados sabendo que leua-

ua por regimento q a derribasse se achasse q não era

necessária, lhe derão por apõtamêtos quanto rendia a al-

fandega , & quãto rendião as tanadarias dos passos, &
os dereytos dos caualos Dorjuuz, & assi as ilhas comar-

cas. E coisto muy viuas rezòes, de quão importante era

pêra se soster na índia ho estado dei rey de Portugal

,

& offerecendose por cima de tudo a defèdela & sosten-

lala á sua custa com lhe el rey somente dar artelharia:

& por amor disto não quis o gouernador poer em conse-

lho se era bê derribarse Goa, & deixou ha estar, & lor-

nouse a Cochim, onde auia dinuernar.



LIVRO IIII, CAPITVLO im. 5

C A P I T V L O líll.

De como Fernão perez dandrade partio de Malaca pêra
a China y ór de como arribou com, tempo.

Xli de Cochini espedio logo hôa carauela pêra Moçam-
bique cõ reeado aos capitães das nãos de Porlugal que
h'\ fossem ler ho ano seguinte, q se fossem ajuntar coe-

le em ludá ate õde esperaua de ir buscar os rumes, pe~
ra que ho ajudassem se ouuesse de pelejar, porq a gen-
te que tinha era pouca. E partida esta carauela, despa-
chou ho gouernador a Fernão perez dandrade pcra ir a

Bêgala & á China: & ouue antreles desgosto muyto
grande

y
porq nao ieuãdo Fernão perez de Portugal em-

baixador dirigido pêra elrey da China senão quê elíe

<3uisesse: deu o gouernador este officio a h\\ Tiionie pi-

rez que fora boticairo do príncipe dom Afonso , & deu-
Ihe ho gouernador este cargo por ser homem discreto &
curioso, & pêra conhecer muytas drogas q lhe dizião q
auia na China, & com Fernão perez foy híi António lo-

bo falcão por capitão du nauio. E nauegãdo por sua via-

gê foy ter a Pacê na ilha de çamatra, onde auia de car-

regar de pimenta pêra a China, por ser lá de muyto
preito. E pêra fazer esta carrega estauaja em Pacê loã-

jies impolim que fora cõ António Pacheco na conserua
de lorge de brito: & hia fazer esta carrega a Pacê por

valer lá a pimenta mais barata que em Cachim. E che-

gado Fernão perez a Pacê, achou q têdo loãnes a nao
carregada lhe ardera. E vendo Fernão perez q não ti-

nha carrega pêra ir á China, & q não podia carregar ou-
tra vez por se lhe gastar a moução determinou de ir a

Bengala , & priraeyro mãdou por loãnes a el rey de Pa-
cê hiia carta dei rey do Manuel em reposta doutra sua
damizidade, rogado lhe q quisesse consentir sua feyto-

ria ê Pacê, q lhe era necessária pêra ho trato da Chi-
na: & tambê lhe niadou hú presente. E sabêdo el rey
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como lhe leuaua loãnes a carta 6^- ho presêíe, madou ho

receber poios principaes de sua corte todos em cima da-

lifantes cò grande magesíade, & per sua pessoa ho re-

cebeo muyto bè , & se mostrou ruuyto contente cõ a a-

mizade deJ rey de Portugal , & de querer ter feytoria ê

sua cidade, pêra o q deu consentimeto per hiia escri-

ptura assinada por ele & por algíis senhores principaes

do reyno. Isto feyto, determinado Fernão perez de ir a

Bêgaía íoy primeyro a Malaca pêra hi tomar a nao es-

pera
, q era da ordenança da sua capitania: & chegado

lá não achou a nao q era darmada: E lorge de brito ca-

pitão de Malaca quádo soube q ele hia pêra a China &
queria ir a Bengala, lhe reqreo muy estreitamête q em
todo caso fosse á China por se presumir q estaua lá pre-

so Rafael perestrelo cõ os outros q forão no jungo, co-

mo disse no liuro terceyro : &. posto q lhe falecesse a nao

espera, lhe daria a nao sãcta Barbora. E cõ quanto Fer-

não perez se quisera escusar de ir por ser gastada par-

te da moução não pode, & partiose leuando a carrega

de Malaca, & forão ê sua coserua Manuel falcão & An-
tónio lobo falcão ê dous nauios , & hú Duarte coelho ê

bu jungo : & partio de Malaca a xv. Dagoslo de mil &c

quinhentos & desaseys, & meado Setembro chegou jun-

to da enseada de Caucõchina: & foy de noyte com es

outros capitães dar cõ terra, onde milagrosamêíe os sal-

uou nosso senhor q se ouuerão de perder e hãs baixos.

E por lhe ser ja ho vento por dauante pairarão aqui do-

ze dias. E vedo que era por demais por ser a moução
gastada, arribarão a Malaca, & Duarte coeiho pedio li-

cença a Fernão perez pêra ir inuernar a Sião, que co-

nhecia ho rey de quando lá fora cÕ António de miranda
& sabia que auia de fazer proueilo. E tornado Fernão

perez a Malaca achou Rafael perestrelo que era chega-

do da China cõ tamanho ganho no emprego q leuou q
fez de hú vinte & certificou que os Chis querião paz &
amizade com os Portugueses, & q era muy Lo boa gente.
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C A P I T V L O V.

Do q acôteceo a Amrique leme em Pegú.

J_>^espois da partida de Fernão perez pêra Malaca qfi

quisera ir a Bengala, vendo loânes q nào tornaua foyse

a Malaca na nao que hi íicaua carregando, cõ tenção do
fazer lá a mesma feytoria que ouuera de fazer em Pace.

E lio capitão de Malaca, chegado elle lá, deu por rogo

de lorge dalbuquerque que ainda estaua em Malaca a

capitania da nao a hn Anrrique leme pêra que fosse a

Blartabão porto de Pegú com fazenda dei rey, & deulhe

sessenta Portugueses pêra irem coele , & ido tomou no
caminho híí jungo de mouros mercadores áe^^e^íx^ &
Jeuouho consigo pêra ho mandar a Malaca carregado
darroz , & não podendo tomar Martabão arribou á boca
do rio onde está Pegú , nouenta legoas por ele acima á

borda dagoa : & a dezoito está híia cidade chamada Cos-
mi que he ho porto de Pegú : onde por cõsentimêto do
gouernador da terra foy leuada a fazêda que hia na nao
com hii feitor, & algfís dos nossos pêra estarê coele ate

se acabar de vender & Anrique leme ficou na nao a bo-

ca do rio, & com ho jungo em sua cõpanhia , & come-
çandose a nao de carregar souberão os senhores do ju-

go que os nossos tomarão que estaua na barra carregã-

dose darroz , & escãdalizados disto se forão queixar a el

rey de pegú cô grandes brados dizendo que os nossos

sem nenhú temor trazião ho seu jungo que lhe tomarão
sem nenhúa rezão pois tinhão paz coeles

,
pedindolhe q

Jhes fizesse justiça , & os matasse a todos pois erão la-

droes que se ho não forão, não tomarão ho jungo, nê
lho trouuerào diante dos olhos, & ouuido isto por el rey,

porque queria ter contêtes os mercadores de que lhe vi-

nha muyto proueito mandou logo recado ao regedor de
Cosmi que mandasse tomar todos os nossos que estauão

na feytoria, & quãdo não que os matassem. E ho rege-
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dor OS quisera auer por mana, mas não pode porque ho

feylor se goardaua
,
que foy logo auisado per mercado-

res gentios do que el rey màclaua. E vendo os mouros

senhores do jungo que estauáo em Cosmim
,
que se não

podia ho feylor nê os nossos auer por manha, ajuntaran-

se cora outros niuytos, & assi aigus gentios, & deráo na

feytoria com grande Ímpeto, em que aueria quatro dos

nossos com ho íeyíor & oyto laos escrauos dei rey de

Portugal que Jogo acodirão cá porta da feytoria coui es-

pingardas , bestas & lanças defendendose táo valente-

inente
,
que não somente tolherão aos immigos que en-

trassem mas ainda matarão a Igias : o que vislo poios mou-
ros poserào fogo á feytoria que logo começou darder por

serem as casas cubertas de palha. E vendo ho feytor ho

fogo, & que não tinha remédio sayose por detrás das

casas em que batia ho rio, onde se meterão ate a cinta,

que logo os immigos acodirão sobreles com grandes gri-

tas & frechadas sem conto, & pedradas. E era cousa
despanío, & milagre euidête como se defendião todos

doze sem os immigos lhes poderê empecer em espaço de
quatro oras que durou esla briga. E no cabo chegou ho
batel da nossa nao onde se recolherão &. se forão á nao
fjue estaua no rio. E logo ao outro dia aparecerão por

ele a baixo obra de quatrocentos paraós cheos de gente

armada & com muylas jangadas de rama seca, pêra que
se não podessem tomar a nao a queymassem coelas. E
vedo os Anrrique leme, & conhecendo ao que vinhão

.deixou ho jíjgo despejando a gente dele na nao, & em
híia champana com que se carregaua, era que mandou
Jogo apõtar toda sua artelharia : & em os paraós chegan-
do perlo a mãdou desparar neles. E os immigos como
erão muytos não deixarão de a côbater, tirando multi-

dão de frechadas , cercando a nao de todaias partes. E
passando hu pedaço que a artelharia começou dejugar
atroouse toda a nao cõ a fúria dos tiros, & por ser po-

dre & passada do bicho começa de cuspir ho breu por

onde era furada, ôí. íicauão os buraquinhos descubertos

:
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Sc sendo muytos , entroulhe tanta soma dagoa que nem
com bombas, nem cõ baldes se não podia esgotar, o que

deu assaz de traballio aos nossos, porí] se trabalhauào

em esgotar a nao , faleciâo pêra se defender dos inimi-

gos que os combatiào continuamente sem dcscançar, que

lio podião fazer por serem tantos como disse: & se se

querião defender deles entrauaos a agoa de modo que os

metia no fundo: assi que nao sabiào a qual acodisáem
,

& três dias conlinos teuerão este trabalho, que tàto du-

rou a peleja sem nunca terem nenhu repouso, porque co-

mião pelejando: & toda a nojte vigiauão com medo que

lhe não queimassem os imn)igos a nao. E cõ trabalho

táo immenso aprouue a nosso senor de os tirar do rio,

leuando os ho batel á toa, & assi hCi calaluz de Malaca,

& a champana. E vendo os inimigos que os seguiào que

sayão pela barra tornaranse, sendo húa hora ante do sol

posto. E os nossos ficarão tão cansados & tão roucos do

muyto bradar que não podião falar nem deitauão mais

que veto: & tudo isto se fez sem nenhíi ser morto nem
ferido, & dos immigos muytos, & muytos paraos arro-

bados, & outros metidos no fundo. E tudo jsto erão mi-

lagres de nosso Deos todo poderoso. E vendo lio capitão

que a nao se não podia soster pola muyta agoa que fa-

zia, repartio a gente dela & artelharia, Sc mantimentos
na champana, calaluz & batel que leuou a este fim: &
ainda a gente não era toda acolhida quãdo a nao se foy

ao fundo & ficou a gauea por cobrir, & dali seguio sua

rcta pêra çamatra, & no caminho se perderão ho batel

& ho calaluz com hi"i temporal, & morrerão neles vintoy-

to doíí nossos & vinte laos. E ho capitão com os outros

& algUs mercadores de Cosmí que se forão coele pêra

viuerem em IMalaca foy ter ao porto de Pedir em çama-
tra, & hi os recclheo ho rey & os teue cõ muyto gasa-

Ihado três meses, ate Fernão perez tornar a Pace, onde
tornou despois darribar da viagê da China, como diíey

a diante.

LIVRO IIII. B
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C A P 1 T O L O VI.

De como dom Aleioco de meneses chegou a Ormuz c^*

prendeo Simão dandrade»

JL arlido dom Aleixo de meneses pêra Ormuz com as

nãos de sua conserua chegou coelas a saluamêlo, &
mandou entregar a fazenda delas na fe} toria. O que fa-

uoreceo muyto os nossos que lá estauão por estarem
muyto tristes pola noua da morte Dafonso dalbuquerque
que ja sabião, & temiào que os mouros se aleuaniasseni.

E estando dom Aleixo em Ormuz daua mesa aos que
queriào ir comer coele

,
que erão mu} tos : & hij dia es-

tado coniêdo êtrou hu fidalgo chamado Martim afunso

de melo ainda moço, & deu hxvá grande cutilada polo

rosto a outro chamado Francisco degá que comia á me-
sa de dom Aleixo. E segundo se despois soube, foy a

ciusa de lha dar terlhe dado Francisco de Gá hua bofe-

tada quando hião pêra Ormuz, onde IMartim afonso se

aqueixou disso a Siraào dandrade que ja lá estaua, & a

outros seus parentes q lhe aconselharão que se vingasse

onde podesse , & ele não achou outro melhor lugar que
aquele: & assi como lhe deu a cutilada se acolheo , &
dom Aleixo com quantos eslauào á mesa foy após ele ale

a pousada de Simào dandrade onde se meteo, & dali foy

]ogo passado por detrás aos paços dei rey, donde foy pos-

1o em saluo, &. por isso ho nào pode do Aleixo prêder.

E sabõdo como quàdo fora a dar a cutilada sayra da
pousada de Simão dãdrade, aqueixouse muyto coele po-

lo consentir. E ele disse que Martim afonso fizera muy-
to bê de se vingar, & ele em lhe dar ajuda pêra isso,

& assi outras nalauras : pelo que dom Aleixo ho pren-

deo sera lhe querer goardar híi aluara do gouernador em
que ho isentaua de dô Aleixo: & por mais requerimen-

tos que lhe fez Simão dandrade lho nào quis goardar, &
tomoulhe a capitania da nao & deu ha a Frãcisco pe-
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rcyra de berredo. E em quanto estene em Ormuz ho te-

ue preso na sua nao : & assi ho leuou ale a índia , ode

ho gouernador ouue por bê feito o q fizera dô Aleixo.

C A P í T V' L O VII.

Da segunda armada quefez ho Soldâo pêra mãdar á ín-

dia côtra os nossos : í^ a causa porque lá nãofoy.

JLM o liuro segundo foy dito ho desbarato da armada do

SoMão, de que Mirocem foy por capilão mór á índia,

& como ele se foy despois da índia. E como ho Soldáo

linha grande desejo de lancear os nossos fora da índia,

& assi ho tinha determinado, nao.disislio de sua deter-

minaíjão, & começou logo de mãdar armar outra frota

mayor que a primeyra
,
que foy armada em quatro an-

nos : & posta no mar & aparelhada pêra nauegar se af-

firma que custou oytocentos mil cruzados. E erâo estas

velas seys galés reaes cada hua de vinte sete bãcos de
ires remos em banco, & noue sotis cada híaa de vinte

cinco de três remos em banco, & doze fustas, híias de
vinte sete bancos outras de vinte cada híja de dous re-

mos em banco: & fez pêra esta frota seys mil homês de
peleja em q entrauão setecentos Mamelucos & trezen-

tos Turcos, & mil mouros mogaueres de Tunez & de
Grada que falauao espanhol, de que os quinhenlos erão

espingardeiros, & os cento bombardeiros, de que os vin-

te erâo mestres darlelharia & darteficios de fogo, & os

outros se chamauão seruidores, & dous mil frecheiros &
outros tantos de lanças & espadas. E destes os quinhen-

tos armados de sayas de malha , & dez darmas brancas

& cinco de coyraças : & antre toda esta gente auia cin-

coenta Christâos. A artelharia desta frota for<ão cêto &
dez tiros grossos de m.etal , basaliscos , càes, pedreiros

& outros. E trezentos & vinte cinco berços de metal, &
muyta poluora, & grande quantidade de pelouros de to-

da sorte. Armada esta fiota deu ho Soldão a capitania

« B 2
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mór a hu Turco chamado calmai) rex que fugira ao Tur-
co cò sete g-alés de que andaua por capitão, & !has fo-

ra vender & assentara coele viuêda. E ja antes disío

em tempo q Afonso dalbuquerque gouernaua a índia,

sabendo çalmão rex que ho Soldào queria mandar esta

frota á índia foj lá primeyro por seu mandado pêra ver

a nossa armada, & hu nosso calafate ho conheceo que
ho vio em Chaul, &, ho disse a Afonso dalbuquerque. E
tornado ele da índia, disse ao Soldão que facilmête es-

peraua de desbaratar a nossa frota, porque era de na-

uios dallo bordo, que não podiâo nauegar sem vento,

& a sua era de galés , que posto que não ouuesse ven-
to andauão a remos : &. como tomasse os nossos era cal-

maria os auia de mpíer no fundo. E esta foy a causa
porque lhe ho Soldão deu a capitania mór da armada
que digo, & mandoulhe que fosse pola cidade de ludá
& se ají!itasse com Mirocem que hi estaua & faria o que
jhe mostrasse per hu regimento que lhe tinha mandado.
E partio de çuez no começo Doutubro de mil & qui-

nhêto» & quinze, & no caminho se lhe perdeo hua da&
galés com cento & cincoenta homês : & chegou a iudá
a quatro de Nouembro , &, a dezanoue partio dali com
]\]irocem que tinha duas nãos que leuara de Diu que
fez como as nossas , & híi galeão & dali forao ter a Ca-
marão, ode lhe Mirocem mostrou como ho Soldão man-
daua que fizessem ali ambos híla fortaleza, em que Mi-
rocem Mearia com quinhentos Mamelucos. E passados

oyto meses que a fazião , escreueo Mirocem híia carta

dam caco ao rey Dade por estar escandalizado dele de
sem rezões que lhe fizera quando passara desbaratado

da índia. E por amor desta carta mandou ei rey Dadem
que não vendessem mantimentos aos de Mirocem

,
que

por essa causa concertou com çalnjão rex q fizessem

guerra a el rey Dadem , & Mirocem lha foy fazer com
dous mil homens , & prometeo cem cruzados a cada hu

se tomassem hCia cidade chamada Zebit sobre que foy

que está sete legoas pelo sertão. E com a esperãça da
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proiripssa a tomaríio, & na peleja matarão hu filho ciei

rey Dadem. E tomada a cidade apertarão os soldados

com Mirocem q lhes coinprisse sua promessa dos cem
cruzados. Do que se ele escusaua, dizendo que lhos nâo

podia dar pois roubarão quanto auia na cidade. O q lhe

eles nã quiserao leuar em conta & quiserãno matar se

ele não pedira espat^o pêra mandar pedir dinheiro a cal-

mâo rex
,
que sabendo o que passaua, porq não tinha

dinheiro mandou dizer aos soldados que ele íicaua por

fiador do dinheiro que esperassem , & a Mirocem que
fugisse : pêra o que ele buscou maneyra & fugio & foy-

se pêra çalmàío rex
,
que despois q ho teue mandou re-

cado aos soldados q se fossem embarcar, & q lhes pa-

garia : & que não esperassem por Mirocê que era mor-
to. E eles não quiserao sem lhes pagar primeyro. E de-

terminando çalmão rex com Mirocem á'e ir sobre Adem,
posto que tinha pouca gente mandou rogar aos solda-

dos, que pois ho não querião ajudar que deitassem fa-

ma que ficauão em Zebit pêra ire por terra a Adem
ôde ele hia , & eles ho fizerão assi , & Salmão & Miro-
cem forão sobre Adê, a que derão combate, & tomarão
hí\ baluarte, & derribarão hia laço de muro: mas não a
poderão tomar, &. por não terem gente não quiserao pas-

sar á índia & tornarãse a Camarão. E isto tudo soube
dom Aleixo em Ormuz, q vindo ho tempo de sua par-

tida se partio pêra a índia.

CAPITVLO VIIL

Do que passou Fernão caldeira com dom Goterre
, ^ de

corno foy morto na terra firme.

Q uâdo ho gouernador hia de Portugal pêra a índia,
que chegou a Moçambique: hia na nao de dom Goter-
re hu Fernão caldeira que fora page Dafonso dalbuquer-
que

, q por mexericos fora preso a Portugal , onde des-
pois de se liurar lhe fez el rey mercê , & Jhe deu licêça
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pêra se tornar á índia , & foy na nao de dom Gofcrre
qi)e hia por capitão de Goa, onde ele linha sua niolher

&z casa, & por auer híja deferença em IMoçambique cõ

dõGoterre não quis ir raais coele, & íoínou secretamen-

te hii nauio, & íoyse com outros caminho da índia, on-

de cuj^dou dachar Afonso dalbuquerque que lhe valeria.

E como soube que estaua em Ormuz, & por amor da
fortaleza que fazia não auia de tornar se não tarde, de-

sesperou de se poder saluar de dom Goterre que auia

de ser capitão de Goa onde auia de morar, & por isto

determinou de se acolher á terra firme pêra Ancoscâo
capitão de Pondá, &. leuou muyta fazenda com que tra-

tasse: & despois de ser lá tomou Ancoscâo coele tama-

nha amizade que não se apartaua nunca dele & daualhe

lodos os proueilos que podia, de irodo que se fez muy-
10 rico. È determinando dom Goterre de ho matar polo

de Moçambique, despois que foy em Goa trabalhou por

isso, màdando algus que ho matassem, principalmente

hum loão gomez escriuão da feytoria de Goa, home es-

forçado que fez que hia agrauado de do Goterre, & q
fugia pêra os mouros : & por ser Christão ho agasalhou

Fernão caldeyra, & daualhe dos seus caualos em que an-

dasse: & fazia com Ancoscâo que lhe fizesse honrra. E
não disistindo cõ tudo isto loão gomez de ho malar es-

perou tempo pêra isso, ate que hu dia sayo Ancoscâo a

folgar pola terra a caualo, & sendo húa íegoa do passo

de Ben.estarim, adiantouse loão gomez com Fernão cal-

deyra & matou ho á treição com hua lança a vista Dan-
coscão, que auêdo disso muylo grande menencoria man-
dou após loão gomez que se acolhia a Benastarira , &
foy tomado & trazido diãte Dancoscão, que por sua mão
lhe cortou a cabeça. O que sabido por dom Goterre, fi-

cou muyto mal com Ancoscâo com que dantes estaua

bê, & determinou de se vingar dele.
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C A P í T V L o IX.

De como forão mortos quatro dos nossos no sertão de

Cochim,

J.nuérnando ho gouernador em Cochi, hu fidalgo cha-

niado Gaspar da sijua foy folgar á terra firme & leuou

era sua companhia seu irmão Christouào de sousa , lor-

ge de brito, Lopo de brito, Aires da silua, Pêro fer-

reyra & António ferre} ra. E andado á caça de pauões
como a gente da terra Jhes queria mal saltou coeles hn
caimal bem acompanhado de Naires, dizendo q mata-
uão os pauões que erâo dos seus pagodes. E posto que
os Portugueses se desculpauâo q ho não sabião, não lhes
valeo, & ho Caymal os quisera matar todos, & fizerão

os recolher aos tones cõ muyta afronta, ficando mortos
quatro criados destes fidalgos, que forão presos em che-
gando a Cochim per mandado do gouernador, porque
forão sem sua licença. E neste inuerno faleceo Diogo
mendez de vascõcelos capitão* de Cochim antes de ter

acabado ho tempo de sua capitania. E por ho gouerna-
dor ter por elrey de Portugal estas vagantes, deu esta
ao feytor Lourenço moreno de que era grande amigo

:

do q se Aires da silua aqueixou ao gouernador por en-
trar na vagante de Diogo mendez, k por lhe não desfa-
zer seu queixume com lhe dar a capitania ficarão de
quebra. E passado ho inuerno chegou dom Aleixo de
meneses a Cochim , & contou ao gouernador o que sou-
bera da armada do &oldão.
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CAPITVLO X.

De como ho gouernador partio pêra ho estreito a buscar

a armada do soldâo.

vyom a noua que dom Aleixo deu ao gouernador da

armada do Soldâo, determinou ele de a ir buscar ao es-

treito como tinha em seu regimeto. E como ja começa-

ua de deitar ao mar a armada q tinha varada, assi co-

mo as velas era aparelhadas assi as màdaua caminho de

Goa, ode se auia dajútar a frota q auia de leuar. E ele

se partio após elas por derradeiro, & de caminho íby vi-

sitado as fortalezas & prouêdo as do necessário. E por

quãto ele determinaua de fazer híia fortaleza ê Coulào

pêra ter segura a feitoria q lá ouuesse destar. E pêra

este negocio era necessário hú homem de siso, escoiheo

pêra isso híi caualeyro de Coimbra chamado Eytor ro-

driguez, em que tinha muy(a confianc^a, que estaua pro-

liido da feytoria de Cananor, & por saber que ele me-

lhor que outro saberia assentar a terra de Coulào & tra-

tar a gente dela, ouue por mais seruiço dei rey manda-

lo lá por feytor que estar em Cananor. E assi lho disse,

& ele ho aceitou por seruir el rey, que era seu criado &
caualevro de sua casa. E dandolhe ho gouernador ho re-

gimento do que auia de fazer ho despachou de Cananor

a sevs delaneyro peraCuchim dôde se partio pêra Cou-

lào. E ele partido, se partio lambem ho gouernador: &
chegado a Goa achou muytos mantimentos, muyta pol-

uora & muytas munições que \\\Q dom Golerre linha

prestes. E fazendo aqui alardo da gente & dos nauios da

frota achou menos Jerónimo de sousa hu fidalgo capitão

dii nauio. E assentando que era fugido, & que náo po-

dia ser em oulra parte se não nas ilhas de Slaldiua, de-

terminou de ho mandar lá buscar, porque por as ilhas

estarem de paz poderia hi fazer muylo dano com as fa-

zer leuantar : & mandou ho buscar por doip Fernando
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mõrroi, a q mandou que por ir por capitão díj nauio dal-

to bordo fosse pola banda do mar das ilhas, & assi por

loão gonçaluez de castelo brãco capitão de híja galé, a

que por esse respeito mãdou que fosse por antre as ilhas

&c a terra firme, & a ambos deu regimento que se achas-

sem leronimo de sousa , & não quisesse tornar coeles

que ho metessem no fundo. E despois disto ho gouerna-
dor se embarcou pêra se partir, & estando embarcado
soube dam Goterre per gêtios da terra firme qupi esta-

tíão prestes quatro capitães do Hidalcão pêra entrar na
ilha como ho gouernador partisse, pelo que dõ Goterre
apertou com ho gouernador que lhe deixasse mais de
quatrocentos homes que lhe deixaua, & mais artelharia

que a que lhe ficaua. E ho gouernador lhe respondeo
que abastauão os homens & a artelharia que lhe ficaua:

& quando os mouros ho apertassem tanto que deixasse
os passos da ilha & se recolhesse á cidade, Sc despois

tornaria ele & os tomaria : o que ele não poderá fazer

antes se os mouros tomarão qual quer deles, tomarão
também a cidade. E deixando ho gouernador Goa desta
maneyra, se partio pêra ho estreito na entrada de Fe-
uereyro de mil & quinhentos & desassete, cõ hija arma-
da de trinta & seys velas. s. quinze nãos com a sua em
q hia por capitão dom Aleixo de meneses , dom loão da
silueira, dom Aluaro da silueira, dom Diogo da silueira,

Aluaro barreto, Antão nogueira, António raposo, lorge
de brito, Aires da silua , dom Garcia coutinho, Afonso
Jopez da costa, Francisco de tauora , Gaspar da silua,

Duarte de melo, Gonçalo da silueira. E dez nauios &
carauelas , de que forào capitães, Pêro ferreyra, Antó-
nio ferreyra fogaça, loão gomez cheira dinheiro, Tristão
de gá , Lopo de vilhalobos , Garcia da costa, Pêro lopez

de sam Payo, Francisco de gá , Fernã de resende, ho
pintor: & oyto galés, capitães Lopo de brito, Christo-

uão de sousa, loão de melo. Dom Aluaro de castro, Di-
nis fernãdes de melo, Dom Afonso de meneses, Antó-
nio dazeuedo, António de miranda dazeuedo , & h\x ca-

LÍYRO IIIÍ. c
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rauelSo, & hu barganlira. E hú jungo em que liiao qui-

nhentos naires dei rey de Cochiin, & por capitão Diogo

pereyra de Cochim. E nesta frota leuou ires mil Portu-

gueses, & Duarte galuão que hia por embaixador ao

Preste, & Mateus embaixador do mesmo Preste. E par-

tido de Goa foy fazer agoada a çacotorá , & seguindo

sua viaje pêra Adem ouue vista dela hú dia pola me-
nhaã seys legoas alamar, & ali surgio & teue conselho

com os capitães Sc fidalgos da frota, a que declarou que
auia de pelejar com os rumes se esteuessem no mar &
nào na terra, porque assi ho leuaua por regimêto del-

rey seu senhor: & deu a dianteira a do Garcia Couti-

nho. E se os rumes na estiuessem no porto que surgi-»

ria diante da cidade pêra tomar pilotos que ho leuassem

ate as portas do estreito, & ali mandou aos capitães das

carauelas &, das galés que fossem ao longo da costa , &
que as velas que achassem Dadê lhes não fizessem mal.

É chegado ao porto Dadem com toda a frota , não a-

cbando os rumes surgio dentro na baya , & saluou a ci-

dade com a artelharia & com as trombetas, & os capi«

lães fizerão despois outro tanto, o que durou bem duaa
horas, & da cidade não respondeo ninguém. E estado

pêra fazer conselho do q faria, chegarão á capitaina

três mouros hòrrados em hua barquinha com hua bãdei-

ra de paz , & postos diante do gouernador lhe derâo as

chaues da cidade da parte do regedor dela, dizendo ^ a

cidade & ele erão" dei rey de Portugal. E ho gouerna-

dor as não quis, dizêdo q por então não se queria de-

ter em assentar amizade por quanto Iiia muyto de pres-

sa em busca dos rumes, que cuydando dachar naqle por-

to fora ali ter : & pois os não achaua auia dir buscalos

a Camarão & a ludá
,

pêra q queria q ho gouernador

Dadem lhe desse pilotos, & da volta assetaria coele paz

& amizade. Do que se logo muytos espantarão não to-

mar ho gouernador a cidade que lhe dauão em paz, nem
tomar conselho se faria ali fortaleza ou não. E tornado

os mouros com esta reposta ao regedor Dadê , ficou ele
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íDuy desaíiuado do medo que tiuera, & mandou de noy-

te fazer muytos fogos poios muros & torres em sinal de
festa, & tanger muytos instormôLos. E ao outro dia má-
dou ao gouernador tantos paraós carregados de refresco

que cobriao ho mar, & assi quatro pilotos q ho leuassem
ate as portas. E sem mais ho gouernador fazer conselho

do que faria se partio pêra as portas do estreito: ao do-

mingo seguinte que era ho de Lazaro, mandando dian-

te a Diogo pereyra nojungo pêra tornar Rubaês, & hi

íomou hiia nao de mouros, com que esperou pelo go-
uernador, iio qual chegou quasi noyte ás portas, & lo-

go se partio q foy bê mao conselho poios baixos &c ilhas

que auia dali pêra dentro, & quando vay híía frota ta-

manha como aquela era, pêra ir segura ha de surgir das
portas pêra dentro com sol & leuarse coele , & assi lhe

sobreueo logo hú têporal tão furioso, que esteue toda a
frota em risco de se perder. E a galé de dom Aluaro
de castro desapareceo, & creose que a córneo ho már:
& âtre os fidalgos que se nela perderão foy lorge gal-

wâo filho de Duarte galuão. E correndo a frota esta tor-

menta foy amanhecer sobre hiias ilhas em q se ouuera
de despedaçar se não amanhecera.

CAPITVLO XL

De como ho gouernador soube que çoleimão rex era se-

nhor de ludá : ^ tinha hi varadas as gales : ^ deter-
minou de pelejar coele.

J_^estas ilhas tornou a proseguir sua viagem , & ora cõ
ponentes , ora com leuâtes chegou a vite legoas de lu-
dá : & aqui apareceo híia gelua que tãto que vio a nos-
sa frota se foy dereyta a ela: dizendo os q hiâo nela
que erão dezoyto

, q erâo Christâos que vinhão fugidos
de ludá. E leuados ao gouernador, disserãlhe q erão ca-
lafates & carpinteiros : & que trazião sete turcos, & que
trabalhauão nas galés q çoleimão rex tinha varadas em

c 2
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ludá. E contarão ao gouernador toda a historia de Mi-

rocem , & de çoleimão rex : & que partidos Dadem an-

tes dabocarem ás portas do estreito lhes dera híi tempo-

ral com que a galé de çoleirnao se perdera da frota &
fora ter aZeila: & Mirocem a Camarão: donde sem es-

perar por çoleimão se fora a ludá, & mandara varar as

galés: & as duas nãos & ho galeão ficarão por não se-

rem agoas viuas. E hi soubera como ho Turco desbara-

tara ho Soldào, & ho matara, & lhe tomara toda sua

terra: pelo que quando Soleimão rex chegou a luda,

Mirocem ho não quisera recolher na cidade, com medo
de lha tomar por treição. E sabendo xarife parcate se-

nhor de Meca (que he como papa antre os mouros) a

imizade q auia antrestes dous, fez paz antreles: mas lo-

go Mirocê a quebrou: querendo matar çoleimão com
peçonha. Que sabendoho saltou em casa de Mirocem
pêra ho malar : & ele fugio pêra Meca : & por isso ço-

leimão ficou seilor de luda, & leuãtou logo bâdeira polo

turco : & escreueo a xarafe parcate que logo lhe man-
dasse Mirocem, senão que não seria amigo do Turco,
porque aquele home ho tinha nmyto deseruido. E ele

lho mandou preso, auisando aos que ho leuauâ que ho

matassem no caminho, como matara. E despois disto se

dezia q çoleimão rex queria ir ao cairo dar obediêcia ao

Turco. E q estaua tã desapercebido de gele q não teria

mais de cccc. ate ccccc. turcos: & ludá esLaua fraca

cõ hú muro baxo , & híia fortaleza peqna, q tomaria fa-

cilmtê: por não auer lá verdadeira noua de ir o gouer-

nador q sabendo como as galees dos rumes estauão va-

radas em ludá pubricou pola frota que as auia dir quey-

niar. E na paragê onde soube estas nouas lhe deu hu
ponête muyto brauo com que a naoDantonio raposo por

ser velha se foy ao ffido, & apartaranse da frota a nao

de dõ loão da silueira & ho jungo de Diogo pereyra, que

despois forào ter a Camarão. E este ponête durou obra

de quinze dias, & durando tãto fez crer a todos que era

de todo a moução dos ponentes ; & por isso & nor auer
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dias q na frota auia muyta falta dagoa cõ que adoecia

«luyta gente dizião todos que arribassem a Camarão a

tomar agoa. Do q ho gouernador se indinou gràdenien-

te , & dizia q os judeus & couardos diriào aquilo &, não
os caualeyros : jurado que não auia darribar a Camarão,
mas q os auia de meter onde lhes não fossem bcõs os

pés nê as mãos , & ali auia desperar ate passar iio po-

nente, & quando durasse tanto que arribaria a Cama-
rão, & tornando os leuantes auia de tornar a ludá & to-

mala, porq não partira da índia se não pêra isso. E ve-

do a gente que adoecia, &: q começauão algíis de mor-
rer: aqueixauãse pubricamente do gouernador & linha-

Ihe ódio, & brasfemauào delle: mas a elie não Jhe daua
disso nê queria tomar ho conselho de ninguém, & daua
a entender que de seu poder absoluto queria fazer tudo.

E com quanto a gète via que isto era ma], era tão obe-

diente que morriào por não desobedecer: & muytos fi-

dalgos teuerào desgosto cõ ho gouernador sobresta cõtu-

macia , & hu deles foj Duarte galuào, que sempre dis-

se que ele não auia de pelejar cô os rumes, nê queimar
as galés. E andando coeste temporal , forão os mouros
da terra dar auiso a çoleimão rex que estaua em ludá
de caminho pêra Constantinopla a chamado do Turco.
E como se soube na cidade a ida do gouernador, foy ho
medo tamanho nos mouros q a coniec^auão de despe-
jar. E como qoleimão isto soube desembarcouse de hua
galee em q estaua embarcado, & foyse a terra, & dete-
ue a gente cõ boas paiauras : & ajutando a mais que
pode dos aiarues da comarca fortaJeceo a cidade, asses-

tando muyta parte de sua artelharia ao longo da praya :

de modo que se os Portugueses passassem lhes ficassem
de rosto Sc. os metesse no fundo.
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C A P I T V L O XII.

De como ho gouernador chegou á cidade de ludã , <§r a
causa porque a não tomou.

X assados estes quinze dias de ponõle , acodio hua ba-

fugê de leuante com q a frota chegou a ludá, q he hua

cidade na costa Darabia cêto & oylêla legoas das por-

tas do estreito & clxv. de çuez q he no cabo dele em
vinte hu grãos & meyo largos da banda do norte. A
duas legoas do porto tê miiytos baixos, ê q ha muytos
penedos , & daqui tem dous canays per q entrão pêra

ho porto & vão ê voltas, hu de leste oeste, outro de nor-

deste sudueste, & quê vay por eles leua ho prumo na
mão & sam tã estreitos que escassamente cabe hua nao
por cada hii : & por isto esta barra he muyto perigosa.

Ho sitio desta cidade he em terra tão seca, que não ha
nenhíi aruoredo nem verdura deruas , & muyto pouca

agoa doce
,
porq choue poucas vezes : seria a este tem-

po de mil vezinhos. As suas casas de pedra & cal sobra-

dadas , & de muytas genelas & cheminés. He muyto
abastada de mantimentos que lhe vão de fora, & de
muytas mercaderias porque ali se ajuntauão todas as q
hião da índia pêra o cayro & Alexandria: & as destas

duas cidades pêra á índia. A sete legoas desta cidade

pêra ho sertão está a maldita casa de Meca, a que os

mouros fazem suas romarias (como os Cristãos fazem ao

sancto sepulcro de Hierusalê) por estar nela ho qancar-

rão, q chamão do abominauel Mafamede. Chegado ho

gouernador a estes baixos que digo foy surgir com toda

a frota híia legoa da cidade, aa vista dela na praya : don-

de tambê a frota foy vista : & começarãlhe a tirar cõ

a artelharia q estaua na praya. E os pelouros erão tam
furiosos que fazião chapeletas no mar , & todos de ferro

coado: & muitos cayrà na frota. E na capitaina se pe-

sou híl que pesaua setenta arratês. E daqui mandou ho
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gouernador sondar os canaeis por dõ Afòso de iiieneses,

& por Dinis fernãdes de melo: que despois de sondados

lhe forão dizer a maneira dos canaeis : & q be poderiào

as galés entrar por eles, porê que sempre auião de ficar

com os costados de rosto com a artelheria dos í;i)igos

,

pelo q não auiá de poder jugar com a sua q leiiauão nas

proas , & por isso não poderião fazer nenhíi dano coela,

ates receberia tãto da de terra, q ou os meteria no fun-

do, ou os mataria a todos antes que chegassem a terra.

O q ouuido polo gouernador praticou o q faria nisto cõ

dõ Gonçalo Coutinho: &. cõ Afonso lopez da costa, que
erão os dous mais ãtigos capitães da frota : & assentou

coeles que se podesse mãdar encrauar a artelharia que
os imigos tinhão na praya que desse na cidade : porq cõ

a artelharia encrauada ho faria sem perigo. E quando
não se podesse encrauar que não desse na cidade

,
por-

que estaua certo matarlhe a artelharia quantos leuase
^

quando lhe não metesse as galés no fundo : & porq a ar-

telharia se podesse miihor encrauar, que niãdasse quei-

mar as duas nãos, & ho galeão que estauâo surtos no
porto : porq cõ a reuolla do fogo perderião os imigos ho

teto da artelharia. E isto assêtado falou ho gouernador
secretamente cõ dous christãos q fugirão de ludá na gei-

ua, encomendãdolhes q quando fossem queimar as nãos
lhe fossem encrauar a artelharia dos imigos. O que eles

logo duuidarão de fazer auendo por inconueniente a muy-
to grande vigia q os rumes tinhão, & cõ tudo ho gouer-
nador os mandou em hua almadia, de volta cõ certos

capitães q forão em bateis cõ algua gente a qimar as

nãos & ho galeão. E como lodos os da frota estauão ai-

uoroçados &l desejosos de dar na cidade , não sabendo a

íenqão com que ho gouernador mandaua queimaras nãos
cuydarão que se qria contêtar coisso : & logo disserão

que não auia de dar na cidade (& assi se soube que ho
disse Soleimão rex ) & foy sobre isso grande murmura-
<i;ão per toda a frota. E posto q as nãos fora queimadas
os dous chrislãos não poderão encrauar a artelharia por
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a grande vigia que os mouros tinbào. E com quanto is-

to fby muyto secreto soubese ]ogo, porq eles ho disserao

a Gaspar da silua , em cuja galé se agasalhauão: & ele

ho disse a outros de q se rompeo. E sabedo o gouerna-
dor como se a arlelharia não poderá encrauar ficou muy-
to triste & agastado, por perder tamanho gosto como
trazia pêra dar na cidade : & tamanha honrra como fora

queimar a frota do soldão , & destruir aqla cidade, on-

de ele fora ho primeiro capitão Português que chegara:
& tão imenso trabalho como leuou cõ todos os da frota

em chegar ali. E com muyto grade magoa de tantas

perdas, que não podia encobrir no rosto, assentou de
não dar na cidade , com receo de perder quantos ieua-

ua. E pêra ho dizer aos capitães, fidalgos, & pessoas pri-

clpaes da frota, ao outro dia ás noue horas chamou a

cõselho: & jútos lhes disse. « JBê sabeis todos como por

mandado dei rey meu senhor viemos buscar a frota do
soldão pêra pelejar coela , esperando ê nosso senhor de
a desbaratar, & desapressar a Jndia dos rebates q tinha

cadãno cõ a esperança de sua ida : & não a achado em
A dê, nê em Camarão, nos foy forçado chegar a esta ci-

dade cõ tãtos trabalhos, fadiga & perigos como passas-

tes. E cuydãdo de a achar no mar a achamos varada,

& os rumes em terra tão fortalecidos como vedes : & eu

sey que estão per dom Afonso de meneses & Dinis fer-

nâdes de melo
,
por quê mandey sondar os canaeis per

q auiamos denlrar no porto: que me disserao que sam
em voltas: & tam estreitos, que as nossas galés em q
fazia conta dentrarmos não pode entrar se não huas dian-

te das outras: & sempre com os bordos no rosto da ar-

lelharia dos imigos, q primeiro que tomemos terra nos

pode matar a todos & metemos no íudo : & nos a eles

não podemos fazer nenhú dano, por não ficarê nunca a

tiro da nossa artelharia que vay toda de proa. E ainda

que eu tenho regimêto dei rey meu senhor que não pe-

lejasse em terra se não no mar: cofiado em nosso senhor

que nos ajudaria quisera pelejar coestes rumes ê terra
j
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se não fora ho perigo grandíssimo da entrada em q nos

podemos perder. E respeitando a ele, & não ao desgos-

to que nos ha de ficar de não pelejarmos, não dij^a ne-

nhíi de vos o que disserão os ca3vad(js
,
que pelejassem

pois ali estauSo: porq ])osto que nossa vinda aqui íosse

coessa determinaçã, nào se ha dauer respeito senão ao

q podemos fazer a nosso saluo : porque cometermos esta

cidade com ficarmos vencidos não me parece q he es-

forço pois lhe não podemos fazer ncnhu nojo : & eles a

nos tanto, que nos matarão antes que tomemos terra:

quanto mais q a gente que lemos q pode pelfjar he muv-
to pouca, assi pola que mcrreo & he doente ccmo pola

que nos falece da nao de do loã da silueira m>u sobri-

nho, & os malabares q nos auiã de fazer grande ajuda

cõ suas frechas. E ainda esta pouca q ha pêra pelejar

he necessário que se reparta, & fique dela goardando a

frota: porque os ímigos a nào queime em quanto for-

mos. Assi q nos fica tão pouca gente pêra cometermos
a cidade que não faremos nada. E acôtecêdo o q eu re-

ceo perdersea a índia porq não terão os seus reys q te-

mer pêra se leuantar côlra as nossas fortalezas, q sam
as que importão ao estado dei rey meu senhor, & qymar
as galees do soldâo nenhua cousa, & tomar esta cidade
menos? porque elas achandoas no mar sam nossas: E
ela posto q não se tome não se perde nisso nada, pois

por ser tão loge da índia nào se pode soster : & parece-

me muyto mal auenturarse gente em cousa que se ha
de deixar. E acabando de dizer isto os primeiros q lala-

rão forão dom Gonçalo coutinho, & Afonso lopez da cos-

ta : & sem darê seus pareceres, disserão: q quê tinha

•visto mais cousas q ho gouernador , nem qi;ê era mais
esforçado &c por el rey saber que era assi confiara dele

a índia, & pois a cõfiaua, & a ele lhe parecia q não era
bê cometerse a cidade, que pêra q era mais côselho de
niguê , se não tomarse ho seu que era ho principal. Do
que todos os outros ficarão muyto escãdalizadus

,
{)orq

crerão que ho gouernador tinha praticado ho caso com
LIVRO mi. D
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aqueles dous, & por seus pareceres somete, & polo seu,

não queria pelejar, sem tomar mais iio de ninguê, & ^
deles fazia conla, & não dos outros. E os mais vedo a
cousa como hia, se forão cõ ho parecer daqles dous. E
outros mais azedos forão cõtra isso qrendo dar rezões

por onde era necessário pelejar dizêdo. Que cousa ver-

gonhosa seria, & com q os Portugueses perderião todo

o credito, não pelejar hua frota tam poderosa como a^

quela parecia, com todo ho poder do soldao, qHanlo roais

cõ tam pouco como tinhão sabido q estaua naquela ci'-

dade. Porque os mouros auiao de saber ajuyto bê a muy-
ta gente q se embarcara naquela armada, que passauão

de três mil pessoas, & não auião de adiuinhar a q lhe

morrera na viage : nem a q lhe fallaua, nem a q estaua

doente : & vendo que não pelejauão creriáo que era de
medo: pelo q todo o que ateli tinhão dos Portugueses

auião de perder, & não os terião em conta, o que era

tão necessário que não fosse como soster as fortalezas

da índia, a que os mouros logo poerião cerco como per-

dessem ho medo a quê as auia de defender: & por isso

somente era necessário pelejar, que posto que se corres-

se perigo no desembarcar, não era tamanho, nê tama-
nha perda morrerem nisso algíis homês

,
pois não auião

de morrer todos, camanho era perderse ho credito dos

Portugueses & camanha seria crerê os mouros como es-

taua certo crerê que por medo & não por outra causa

deixauão de pelejar. E mais que pêra q era fazerse ta-

manho caso da artelharia dos imigos, que parecia deses-

perar da misericórdia àc nosso sefior, que tantas vezes

iiurara na Índia os Portugueses de muytos majores pe-

rigos que aqueles: & que assi os liuraria entã : porq

não mostraua ele seu poder se não õde ho humano des-

falecia: & por isso auião de pelejar. E cõ todas estas

rezões , como erào mais os que forão de voto q não pe-

lejassem , não se tomou ho parecer destes.
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C A P I T V L O XIII.

De como ho gouernaãor se partio pêra Camarão
, ^ da

muyta gente q lhe niorreo.

± ubricado pola frota q ho gouernador não aiiia de dar

na cidade, foy ho escândalo tamanho em toda a gente

q era cousa espantosa: & dezião sem nenhú medo que

nâo podia ser rnayor judaria q aqla , nào ccmetcr i.íja

cidade táo pequena com tanta gente & tão es Terçada :

& cõ tãtas munições ; q tinha poder pêra pelejar cò iio

turco, quãto mais com aquela cidade: & outras cousas

q a gele da guerra diz quando os seus capitães nao fa-

zê as cousas que lhes parece bê. E os q erâo do tempo
dAfonso dalbuquerq trazia á memoria sens cometimen-
tos sem medo: seu esforço & suas grandes vitorias. E
dezião todos niuytas injurias contra ho gouernador por

nào cometer a cidade: & cõtra os capitães porq lho con-

sentiào, E bê ho sabia elle , mas não ousaua de falar,

& estaua muyto triste. E pêra ver se podia amansar a

gente deitou fama que auia dir com os nauios peqnos
á costa dAbêxia a leuar Duarte galuão ao porto de Ma-
çua: & assentar amizade com ho preste. Mas nê cô is-

to se contentou a gente: & mais por amor que se dete-

ue ho gouernador algils dias por causa do tempo que era

conírairo pêra a partida : & fora neste espaço t)s da fro-

ta muyto apressadas dos tiros dos ímigos. E passados

quatro dias se lançou na frota hf^i Christão chamado Lou-
rêço catiuo de Soleimão rex, que disse na galé de Gas-
par da silua onde foy ter primeiro, que porq não desem-
barcaua ho gouernador, & que esperaua mais, porq So-

leimão rex estaua cõ muyto grande medo dele : Sc assi

quãtos estauào na cidade: & a tinhão despejada de suas

fazêdas, pêra que se ho gouernador a êtrasse as terê em
saluc, & que se ele desembarcara em chegando, q ain-

da achara tudo. E de tudo isto q Lourenço dezia , não
D 2
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disse mais nenhua cousa despois q ho gouernador falou

coeie. E neste têpo virão da frota poer em terra a bor-

da dagoa hua vara aruorada cÕ bua carta pendurada. E
cuydando os Portugueses que era algu auiso forão algús

por eia, & derâna ao gouernador, que vio que era de
Soleimâo rex escrita em castelhano. E dizia que estan-

do ele de partida pêra o cayro soubera sua vinda, pelo

q deixara de partir, porq pêra tal ospede como ho go-

uernador, era necessário tal home como ele pêra o aga-

salhar: & têdolhe as pousadas prestes ho via partir sem
querer pousar, q folgaria de saber a causa. E entendê-
do ho gouernad^jr a rebolaria de çoleymão, &comozom-
baua dele. Respondeolhe por escriptx), dizendo q. ele ho
fora buscar a Adê & a Camarão pêra pelejar coeie, no
que perdera duas nãos & hua galé, & poio na achar fo-

ra aii ter cuydando de ho achar no mar ode lhe mostras-

se a võtade que trazia : & q ho achaua em terra onde
não podia sayr, & por isso não pelejaua coeie, mas

q^

se hia inuernar a Camarão, ode se ele quisesse ir por
todo Agosto veria quàto melhor gasalhado lhe fazia do ^
ele fazia a ele. E deixada a carta em terra foy tomada
& leuada a çoleymão, que não repricou nem foy buscar

ho gouernador a Camarão, porque sabia q no mar os

Portugueses auião de leuar a vitoria. E despois disto

dous ou três dias se partio ho gouernador pêra Camarão,
dizendo q não queria ir a Maçua por nã partir a arma*
da & ficar pouca cousa em cada parte : porque çoley-

mão rex tinha armada, & sabêdo que hiào apartados

sayria a eles, & darlheshia fadiga. E prosseguido sua
viagem pêra Camarão, esteue a gente em risco de mor*
rer toda de sede, por auer tão pouca agoa na frota, que
pêra abastar não se daua a cada pessoa mais de meo
quartilho dagoa pêra todo ho dia, sendo aqla paragê tão

quente de seu natural, q não podem os homês viuersem
se lauarem todos muytas vezes & os abanarê : & mais

era grande calmaria, com que se deteue na viagem
ho ires dobro do que se ouuera de deler cõ que a gêtQ
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mais desmayaua , & muyla morria de pura sede que se

Jhe secauào os bofes & outra adoecia. E era medonha
& piadosa cousa de ver os gemidos & clamores q todos

fazião contra ho gouernador poios leuar a morrer sem fa-

zer nenhu seruiço a Deos nê a el rey : & assi chegou a

Camarão em Mayo, que se mais tardara hfl dia quasi

toda a gente lhe morrera
,
porq algíis nauios chegarão

sem bocado dagoa. E se passarão na viagê trabalho de
sede, em terra passarão immêso de fome: porque como
a ilha estaua despouoada não se acharão mâtimentos, &
na frota hiáo tão poucos que ninguém nào comia rfiais

que arroz cozido & hiia vez no dia, & quê podia pescar
algíã pescado mesLurado coele : & coesta fome lhe mor-
reo aqui grande soma de gente principalmente da do
remo , & cayào mortos como que fora peste , & de fra-

cos nâo podião os viuos soterrar os mortos, & nunca se

tamanho desbarato vio de gête como este foy. E cuy-
dando ho gouernador q podesse auer algíjs mantimentos
da terra firme mandou lá, & os mouros q erão immigos
& sabiâo como ho gouernador nào pelejara em ludá nâo
somête não quiserâo dar os mantimentos, mas ainda ma-
tarão algús Portugueses, & ho mesmo aconteceo na ilha

de Dalaca, mandado ho gouernador ho caraueláo a Ma-
ijua a saber se poderia hi mandar Duarte galuão pêra ir

da hi ao Preste, & antre os mortos foy ho capitão do
carauelão, por cuja morte deu ho gouernador a capita-
nia ao piloto q se chamaua Pêro vaz deuera, & não foy
necessário mâdar o gouernador Duarte galuão, porque
foy nosso senor de ho leuar deste mundo, nesta ilha tão
apartada de sua natureza, que foy grande perda por ser
home de tanto preço como disse no liuro terceiro.
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C A P I T V L O XIIII.

De como Eytor rodriguez de Coibra cô liceça da rainha

de Coulão fez húa casa de feytoria em Coulâo.

Jliylor rodriguez q hia por feytor a Coulão, despois q
partio deCochim chegou aCoulà ho primeiro dia de íe-

uereyro de mil & quinhêtos & desasáeLe , & iogo foy fa-

lar á ra3^nha de Coulào , a quê deu hCi presente q lhe

Jeuaua da parte do gouernador, & outros aos seus rege-

dores. E estando jutos ela & eles lhes requereo como
leuaua por regimento q per virtude da capitulação das

pazes q estaua feyta mandassem logo fazer a igreja do

apostolo sam Thome, & pagassem cento & sessenta &
seys bares de pimêta q ficarão deuêdo do anno passado

dos quinhêlos que auiâo de pagar como disse atras. E
responderão q esíauão muyto prestes pêra cõprir toda a

capitulação das pazes, porem que logo não podia ser porq

a rainha estaua pêra partir ao outro dia a fazer guerra

a el rey de Tranuancor seu vezinho que a tinha desa-

fiada, & por isso não podia deixar aquela empresa, &
também por ter sua gête junta & os puiás que auião dir

coela : & que em quanto fosse deixaria dada ordem pê-

ra que se ajuntassem os materiaes pêra edificação da

igreja q se auia de fazer. E a mesma rainha disse apar-

tadamente a Eytor rodriguez que lhe rogaua q em quan-

to ela fosse á guerra não apertasse sobre os dereylos &
rêdas da igreja que se auia de fazer, que ela era obri-

gada a restituyr por tudo ser dado a Pulas & Naires

muy principaes que ho não auião dalargar sem ela ser

presente. E apertando sobrisso em sua ausência pode-

ria suceder hu mao recado de que lhe pesaria muyto,

por isso lhe aconselhaua q esperasse ate sua tornada,

porque ela compriria tudo como era obrigada: & que

nisto descansasse, porque ela desejaua muyto de cõser-

uar a paz que estaua assentada, & que era grande ser-
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uidor dei rey de Portugal. O que lhe Eyíor rcdriguez

agardeceo muyto de sua parle, & se lhe oífereceo muy-
to pêra a seruir ; & vendo a boa vontade que achaua
nela pêra ho serui<jo dei rey de Portugal pediolhe apou-

sentamêto pêra pousar com seu escriuão & honiês da

feyloria, em que podesse bem agasalhar as mercadorias

q leuaua, & quando não ouuesse este apousentamêto
lhe desse Jugar pêra fazer hua casa pêra isso

,
que assi

ho leuaua por instrução do gouernador , de quem sabia

em segredo que determinaua de fazer ali hua fortaleza

trazendo ho Deos do estreito
,
por isso que se lhe des-

sem licença pêra fazer a casa a fizesse em lugar que
fosse boõ pêra fortaleza. E a rainha lhe respôdeo

,
que

posto que aquilo era fora da capitulação, das casas, que
eia desejaua tanto de seruir a el rey de Portugal, & de

ter paz coele que era contente de dar lugar pêra se fa-

zer a casa õde lhe a ele parecesse bè , & ao outro dia

lho assinaria cõ os regedores q a isso auião de ser pre-

sentes. E com quanto a rainha isto prometeo tão leue-

mente, teue grandes contradições pêra se comprir: porq
como os mouros da terra ho souberão & lhes pesaua em
estremo de os Portugueses ali assentarem, porq tinhão

certo deitalos fora, conselharão aos regedores q por ne-

nhii medo cõsentissem fazerse aquela casa
,
porque com

nome de feytoria se auia logo de tornar fortaleza cem q
os Portugueses lhe auião de tomar a terra, que assi ho
costuraauão os Portugueses, & cõ nome de feytorias ti-

nhão feytas todas suas fortalezas, & fizerão com outra
rainha q se chamaua de Comorim por ser irmaã dei rey
de Comorim , & com dous filhos seus q conseihasseni ho
mesmo á rainha de Coulão & aos regedores. E com tu-

do nunca poderão mouer a ela nê a eles, porque ela por
desejar muyto a paz os abrandou de mnneyra que forão

muyto contentes de dar licêqa pêra se fazer a casa: &
lambem a grande diligencia que posEitor rodriguezem
os peitar & persuadir q lhe dessem lugar pêra fazer a
casa. E juntos com a rainha lhe derão a licença, mos-
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trandose fodos muyto desejosos do seruiço dei rey de
Portugal : & porq ho lugar onde se auia de fazer esta

casa foy deixado ê escolha Deitor rodriguez, escolhe ho

detrás do circuito da igreja que fora de sam Thonie, &
tão perto do mar que se podia chegar a ele com hua
pedra , começou logo de fazer hu grande cerco de taipa

com hú poço dentro de muyto boa agoa.

C A P I T V L O XV.

Do risco q correrão os Portugueses que estauão é Coulão

cm quanto ho gouernador foy ao estreito.

x\.ssinado ho lugar em q Eilor rodriguez auia de fazer

a casa a rainha se partio pêra sua guerra deixando ho
muyto encomendado aos regedores, q ho fauorecessem
& ajudassem em tudo o de que teuesse necessidade. E
prosseguindo ele sua obra despois de ter feyto ho cerco

que digo, começou de fazer híia casa sobradada cõ as

paredes de taipa & cuberta doía , & na íicou pessoa em
Coulão que a nào fosse ver quando a faziào ^ & os mou-
ros diziào aos gêtios q aquilo era fortaleza, & que dali

auiào os Portugueses de tomar a cidade. E como os

gentios crê ligeiramente qualquer cousa criào isto , &
indinauaose muyto contra os Portugueses] principalmen-

te despois que a casa foy acabada, & faziâlhe mil sobra-

çarias & dauàlhe encontros onde os topauào, & vindo ho

inuerno se desauergonharào mais a is^o, porque sabião

que ho gouernador era ao estreito. E os mouros lhes fa-

zião crer q rs rumes ho auiào de malar com quantos

hião coele : & tanto aíBrmauào isto q passando por jun-

to dos Portugueses lhes bràdiâo as espadas nos olhos

,

pêra os prouocarem a ira com que desembainhassem
coeles pêra terê causa de se leuantarem

,
que doutra

maneyra nào ousauão com medo dos regedores que es-

tes faziào que se teuessem em si. E como Eitor rodri-

guez isto entedia mandou aos Portugueses q não fossem
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á cidade nem sayssem do cerco da feytoria, & dissimu-

laua com tudo por não vir a lõpimento & lhe acontecer

como a António de sá. E assi esteue nesta opressam

ate que veyo noua de como ho gouernador era viuo &
ficaua em Ormuz: & q nào ousarão os rumes de sayr

de ludá a pelejar coele : & isto quebrou rauyto os spiri-

tos aos mouros, & temendo que ho gouernador os casti-

gasse polo passado , nào vsarão de mais sobrançarias cõ

os nossos, & tambê os gentios. E neste (êpo veyo a rainha

de Coulão de sua guerra que tambê fauoreceo Eitor ro-

driguez, 8l os que estauão na feytoria & íicarão em paz,

CAPITVLO XVI.

De como dom Fernâdo de monrroi c^ loão gonçaluez de

castelo hrâco tomarão duas nãos de mouros nas ilhas

de Maldiua.

JL artidos dom Fernâdo de mõrroi & loâo gcnçaluez de
castelo branco em busca de Jerónimo de sousa forâo ter

ás ilhas de Maldiua, & tomando a cada hu por seu ca-

bo como leuauào por regimento do gouernador , nào a-

charão leronimo de sousa, mas deràihe noua q fora ali

ter, & q se fizera logo na volta de Melinde, õde se ou-
ue Ião mal com ho piloto & com ho mestre do seu na-

uio q lhes fez lembrar como ele hia leuantado, & a pe-
na q tinhão por ire coele, pelo q determinarão de ho
prender & lenalo ao gouernador. E assi ho fízerão, &
preso leronimo de sousa, se partirão com ho nauio pêra
ho cabo de Goardafum ôde esperauão dachar ho gouer-
nador : & neste caminho por ho nauio fazer muyta agoa
se mudarão a hua nao , & nesta mudàça se soltou Jeró-

nimo de sousa, & foy despois ter a Goa, & por isso dom
Fernando nem loào gõçaluez ho não acharão. I^] andado
em sua busca toparão duas nãos dei rey de Cambava
que auia annos que andauão fora de Cambaya tratado
por muytas partes, & por isso trazião muyta riqueza

j

LIVRO irií. E
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& andaua por capitão delas hu mouro chamado Cogea-
quim que foy catiuo cõ quãtos vinhão nas nãos q forão

tomadas (posto q el rey de Cambaya estaua de paz)
porq não leuauão cartazes. E despois de Cog^aquim ca-

tiuo, comeo & durmio cò tanto repouso, & tanto desa-

gastamento como se estiuera cm sua casa. E espantan-
dose daquilo do Fernando & loão gonçaluez : disselbes

ele que não se agastaua porq aquilo era ventura (a que
os mouros chamão nacibo )& q quando partira de sua casa

partira pêra ser seu feytor &, seu catiuo, por isso q não se

auia dagastar. E não achando dom Fernãdo & loào gon-

çaluez mais presas, & por se chegar hoinuerno,partirã-

se pêra Cochim, & dali pêra Goa, onde leuarão as nãos.

C A P I T V L O XVII.

Do que fez do loão de Monrroi indo darmada de Goa
ate ChauL

E,im quanto dom Fernãdo & loão gonçaluez forão ás

ilhas de Maldiua mandou dõ Goterre capitão de Goa a
dom loão de mõrroi seu sobrinho com sete fustas dar-

mada ao longo da costa ate alem de Chaul pêra fazer

presas & segurar a nossos amigos q por ali nauegassem
& forão por seus capitães domingos de seixas, Anrrique
de touro, paios cerueira, Pêro Jorge & outros dous a que
não soube os nonies. E indo assi darmada foy ter ao rio

do pagode onde ate Bac^aim tomou hija nao de mouros
do mar roxo carregada de mercadoria, & os mouros es-

caparão por fazerem varar a nao, & acolherãse a terra

sem pelejarem : & estando na barra de Baçaim foy ter

coele híi Aluaro da madureyra que auia dias que anda-

ua leuantado & forasse pêra os mouros, & disse a dom
João que se queria tornar pêra os nossos

, q lhe fizesse

esmola dalgu dinheiro pêra se vestir. O que dom loão

fez de boa võtade , & prometeolhe que se quisesse tor-

nar pêra os nossos de lhe auer perdão de dom Goterre
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do leuãlamento que fizera , & com o que lhe deu & a-

juntou [mdIos da armada íorão duzentos pardaos, com que
Aluaro da madureyra disse que se hia a Chaul atauiar

do que tinha necessidade, & que lá ho esperaria. Porê

não ho fez assi , antes se foy a Dabul, & disse a Mirai-

nielique onde dom loào licaua com a armada 6c que auia

de passar a vista de Dabul, que se lhe quisesse dar a

capitania mór das suas fustas q erão quatorze que ele

hiria tomar do loão & quantos hião na sua armada. E
Miralmelique sabendo que Aluaro da madureyra era ja

mouro & nã Christâo, foy contente de ho fazer capitão

mór das suas fustas. É na sabendo dom loão disto nada
partiose de Baçaim caminho de Goa & foy ter a Chaul
donde em saindo achou a armada de Meliquias que era

de quatorze fustas, & andaua por capitão delas hú va-

lente mouro chamado Xequegi que fora ali esperar dom
loão pêra pelejar coele , & era os nossos saindo do rio

começarão de lhe tirar ás bõbardadas, & os nossos a eles,

-&> apertarãnos tão rijo que lhes foy forçado porêse de
balrrauento dos nossos , & fugirem pêra ho mar , & os

nossos os seguirão hu pedaço & tomarão hfia fusta de q
a gente se lançou ao mar, & assi fugio, & por os immi-
gos fugirem não os quis dõ loão seguir mais & seguio
auante caminho de Goa. E neste mesmo dia indo ala-

mar de Dabul foy topar com Aluaro da madureyra que
ho esperaua cora sua armada toda encadeada como que
queria pelejar: & dô loao disse aos seus que os come-
tessem, & logo arribarão todos pêra os imraigos cora de-
terminação de os abalrroar, & hião desparàdo toda sua
artelharia, & os immigos parece que ouuerão medo de
os esperar & desencadearanse, & poendose hií pouco ás
bombardadas cõ os nossos ficando de balrrauento, fugi-
rão ao remo, saluo hua fusta q foy varar em terra & fu-

gio a gête, & os nossos a tomarão com a artelharia que
tinha. E vendo dom loão que não auia por ali mais que
fazer toriiouse a Goa com as duas fustas que tomou.

E 2



Sfí DA HISTORIA DA INDÍA

C A P I T O L O XVIII.

Da entrada que fez Dom Fernando monrroi na tetra

Jirme de Goa^ ^- de comofoy desbaratado ^ fora mor-
tos muytos dos que leuuua.

R</ecolhidos dõ íoão & dom Fernando a Goa, & come*
çando de enlrar ho inuerno, delerminou dõ Goterre de
se vingar Dancoscâo tanadar de Pondá por amor de loão
gomez que lhe matara. E cuesla determinação fez gran-

de festa de touros & canas em dia do Spirito saneio. E
as festas acabadas ajuntou a gente de caualo que serião

sessêta homês , & seyscentos piães da terra em que en-

írauão trinta dos nossos besteiros & espingardeiros , &
saindo de Goa tomou ho caminho pêra Benastarim ja de
noyte. E chegando ás duas aruores fez deter a todos, &
ali lhes declarou como hião a Põdá a destruyr Ancoscão
por comprir muyto a seruiço dei rey fazerse assi, & man-
dou que fosse por capitão da gente de caualo dom Fer-

nando seu irmão, & irião coele dom loão seu sobrinho,

& outros íidalgos. E da gente de pé fosse por capitão

loã machado que era tanadar mór da ilha de Goa. E
disselhes que os mandaua a taes horas, porque como
Ponda era perto, podião lá chegar antemanhaã & dar

no lugar, cujos moradores estauão sem nenhiia sospeyta

de sua ida, & por isso os poderião tomar ás mãos, prin-

cipalmente ao Tanadar, que folgaria muyto q lhe leuas-

sê viuo: porem que se lhes amanhecesse antes de che-

garem a Pondá que não cometessem nada, &, se tornas-

sem, porque ele não queria que pelejassem nem que se

posessem a perigo, & coisto forão passar a Benastarim

da banda da terra firme a gente em almadias , & os ca^

ualos a nado, & passados abalarão dom Fernando & loão

machado com sua gête pêra Pondá ficando dom Goter-

re com algua gente em goarda das almadias
,
pêra que

quando seu irmão tornasse achasse em q passar. E par-
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tidos dom Fernando & loào machado , loào machado q
hia diàte chegou primeyro perto de Pondá & por isso es-

perou por dom Fernando : & neste têpo tomou dous piàes

de Pondá que vigiauão a terra, & destes soube que no
lugar nâo auia nenhúa sospeita dos nossos neiíi se te-

mião deles. E chegado dom Fernando, disselhe loão ma-
chado o que soubera dos piàes, & pois a causa princi-

pal de sua vinda era pêra tomarem Ancoscão que JJie

parecia que os seus piàes por irem desarmados & sabe-

rem a terra & a iingoa deia ho fariào melhor que os

nossos de caualo q hiào armados & embaraf-ados com os

eaualos , .& se auiáo dembaraçar mais por ser ainda de
noyte, &. por isso estariào mellior em goarda dos piàes:

& q assi lhe parecia melhor que irem lá os nossos, &
couio dom Fernando pretêdia esta honrra nào quis que
a ganhasse loào machado, &, disselhe que pois a terra

eslaua sem sospeita de sua ida que bem poderiào espe-

rar que amanhecesse & veriào o que fazião, & daria©
lodos no lugar &, farsehia ho feyto melhor que de noy-
te : &. a isto ajudarão leronirao de sousa «Sc lorge de ma-
galhàes , & loào rodriguez pessoa, Sc loào machado lhe

disse que pois assi queria, que assi se fizesse, mas que
prouuesse a Deus que se nào arrepêdesse de nào tomar
seu cõselho, q era muyto bõ. Mas nào ho tomou dom
Fernando, porque auia de ser o que íby : & conio ainda
auia hu pedaço por passar da noite nào poderão os nos-
sos estar tam calados que na fossem sentidos: &, foy da-
do auiso a Ancoscào, que se leuantou muyto de pressa,

& com a mayor parte da sua gente se passou logo ale

de hii rio que passaua por junto do lugar: k, fez híi cor-

po de sua gente, esperando ate ver o que os nossos que-
rião fazer, que em an)anhecendo entrarão no lugar, cuy-
dando dom Fernando (jue tinha muyto certo Ancoscão:
& quàdo achou ho lugar despejado vio qiiam mal fizera

em não tomar ho conselho de loào machado. E nisto al-

gíis dos nossos assi de pe , conjo de caualo vendo estar

os iinmigos era corpo, creceolhtís a cobit^a- de pelejar:
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& passando a ponte conuidauanos pera isso, escaramu-
cando coeles, porque também lhe sayrão algíis que mos-
trauao ter boa vontade de pelejar. E vendo dom Fer-

nando que aquilo não seruia de nada, mandou dizer a

loão machado que estaua diante com a gente de pe

,

que fizesse volta porq se hia. E dandolhe lugar passou

loâo machado auante: & dom Fernando lhe ficou nas

costas. Ancoscão que vio que os nossos se hião sem fa-

zer mais nada, pareceolhe que era com medo, & com
isso cobrou mais esforço, & foy dar nos nossos, tirando-

Ihe muyta soma de frechadas, & feriranlhe tam de rijo

os caualos , & os que estauão encima deles, que des-

mayarâo, & comeqarão de fugir, & derào nos de diante,

que tambê se desmandarão. Os imraigos os seguirão: &
como sabião que auião de passar por hum passo estreito

polo pé de huas ribas, parte delles os forão esperar so-

brelas, & outra parte os hia seguindo. E em chegando
a aquele passo, como os immigos que estauão sobre as

ribas ficassem muyto senhores dos nossos, apertaramnos
tam brauamête, ajudandolhe os debaixo, que matarão

muytos dos de pe, & dos de caualo ficarão quarenta an-

tro mortos & feridos, & estes que forão feridos finarão

ali catiuos. E antre os mortos forão lorge de magalhàes,

loão Machado, &- João rodriguez pessoa. E foy tama-

nho ho medo dos nossos que os mais deles deixarão as

armas pera fugirê melhor, & a dom Fernando mataran-

Ihe ho caualo, & se lhe logo não acodirão com outro ou-

iierâno de malar, & assi foy ferido ho caualo de dom
loão, & se os immigos seguirão ho alcanço aos nossos

nenhil não ouuera descapar: & não os seguirão, porque

ho priraeyro morto dos nossos que acharão foy híi loâo

rodriguez pessoa que cuydarão que era ho capitão por

leuar boas armas, & por isso não quiserão seguir os nos-

sos
,
que despois que virão q os imigos os não seguião

se ordenarão & forão ate chegar onde dom Goterre es-

taua esperado que lhe leuassem Ancoscão, & sem ele

se tornou a Goa com tamanha perda como foy perde-
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rense corenla dos nossos. E vencida a batalha por An-
coscão recolheo ho despojo que forão caualos , armas &
caliuos, que serião ate dezoyto, & nisto fo}' dado hu
recado do Hidalcâo a Ancoscão que ho fosse seruir em
húa guerra que tinha com Nizamaluco senhor deChaul,
& sendo forçado a Ancoscão de ir, temeo que ficando

de guerra com dõ Goterre que lhe tomaria aquelas lana-

darias que auia pouco que lhe dera ho Hidalcâo, & por

isso mandou dizer a dom Goterre q ele não tinha culpa

no dano que fora feyto a dõ Fernando, 6i q queria ser

seu amigo, & se ho quisesse lambem ser seu & ter coe-

le paz como dantes que lhe daria os Portugueses que ihe

ficarão caliuos. E pêra se isto assêtar se ho quisesse

auia lá de mãdar híj homem honrrado pêra que ho as-

sentassem. Do que dom Goterre foy contente por ver q
tinha a culpa do passado, & por loão gõçaluez de cas-

telo branco ser homem de confiança, & ter conhecimen-
to cõ Ancoscão do tempo que fora ao Hidalcâo por em-
baixador, como disse no liuro terceyro, ho mãdou a An-
coscão com q assentou de nouo paz & amizade, & en-
tregue dos caliuos q erão dezoito se tornou a Goa»

CAPITVLO XIX.

De como o gouernador queimou a cidade de Zeila^ ^ do
que Ihefizerâo ê Adem.

JLnuernâdo o gouernador em Camarão cò tâtos traba-_

ihos de fome, doenças & mortes como ja disse : pola ne-
cessidade dos mantimentos que ho apertaua se partio na
entrada de lulho posto q era cedo pêra os ir tomar a
Zeila, ou a Barbora ou a Adê. E leuando a rota pêra
Zeila, tardou algíís dias mais dos costumados por lhe
serem os ventos contrairos. Esta cidade está na costa
de Ethiopia a cico legoas das portas do estreilo de fora

delas: está em onze grãos da banda do norte. Na terra

em que está assentada ha muyto grande criação de ga-
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do assi grosso como miúdo, de q he bem abastada de
ni.in leiga & de ieyte. Colhesse tambê grade multidão de
trigo, ceuada & de milho, de maneira q he muy grossa

de mãlimêtos. Dá lambem a terra muy la soma dencen-

so macho & de mel, de que se faz muyta cera branca

que seruê de mercadoria. A cidade he de bô tamanho
& rasa á borda do mar: he de casas de pedra & cal &
de sobrados cubertas de terrados como as Dadê. Seus
moradores sam mouros & mercadores de grande trato &
pela mayor parte sam pretos , assi homês como molhe-

res & algus brancos, & tratanse bem. Estes forào aui-

eados por recado dos pilotos Dadê que hião cõ ho gouer-

nador como hiao lá , & por isso a despejarão eles de tor

da sua fazenda, molheres & meninos, & ficarão algus

homês , & assi os senhores de certas nãos que hi esta-

uão de fora que tinhão consigo algua gele de peleja. E
sabendo eles da maneyra que ho gouernador hia, deter-

minarão de lhe não dar cousa algíja & defenderse se

podessem : & por isso lhe não mãdarão recado despois

de chegar, antes se mostrarão pola praya com suas cr-

inas, &. por isso determinou ele de dar na cidade & des-

truyla. E acordado nisso com seus capitães , ao outro

dia em amanhecêdo se embarcarão todos com sua gele,
& os primeyros que desembarcarão forão dom Garcia
Coutinho & dom loão da silueira : a que ho gouernadoí'

deu a dianteira, & ele desembarcou por derradeiro: &
porque linha mandado que ninguém não boíjsse consi-

go ate eie não desembarcar, esleue a gente queda na

praya, o que ví?ndo os mouros começarão de tirar das

liaos que eslauâo varadas algiias bombardadas, & outros

se mostrarão n^s bocas das ruas. O que vedo ho gouer-

nador esteue suspenso no que faria, porque parecia aiier

gente na cidade pois lhe não fngião : & por derradeiro

mandou a dom Garcia & a dõ loão que dessem cada híi

por seu cabo onde parecião os mouros: mas não teuerão

que fazer, porque detendose ho gouernador tanto em se

determinar, não poderão Gaspar da silua & Aires da
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siiua 5 & António ferreyra fogaça sofrer as algazaras q
os mouros fazião , & remeterão a eles com sua gente, &
elles lhe sayrâo ao encõtro como homês determinados:

& vendo que os nossos lhe linhão ho rosto como erao

poucos retirarãse logo pêra detro da cidade , & os nos-

sos carregarão sobreles & leuarannos ás laçadas fora da

cidade antes de chegarem dom Garcia & dõ João. E Si-

mão dandrade mãdou dizer ao gouernador que podia en-

trar, porq a cidade era despejada. Do q ho gouernador

ouue muyto grande menencoria
,
parecendolhe q Simão

dandrade lhe mandaua dizer aquilo polo injuriar: & que

daua a entender q outrê lhe leuara a Lonrra de despe-

jar a cidade, & disse contrele muyto más palauras , &
mandou despois que se passasse da nao de Francisco de

tauora seu cunhado (com quê andaua preso) pêra a ga-

lé de loão de melo & isto polo avexar. Entrada a cida-

de acharão os nossos preso ho corai tre do braga! im de

Grigorio da quadra capitão da armada de Duarte de le-

mos q se perdeo como disse no liuro segíido, & disse ao

gouernador que auia noue annos que estaua ali catiuo.

E recolhidos algiis mantimêtos da cidade, ho gouerna-

dor lhe mãdou logo dar fogo
,
porq se a gente não em-

baraçasse com ho roubo & tornasse os mouros sobreles

& os desbaratassem. E posto fogo á cidade ardeo toda

em quatro dias q não ficou casa nê cousa nenhíia que
não fosse queimada, & como ho gouernador estaua no
porto nunca os mouros ousara dacodir ao fogo, & quei-

maranse grande soma de matimêtos que fizerão assaz de
mingoa aos nossos. Queimada a cidade, que foy híja

cousa bê espantosa de ver : partiose ho gouernador pê-
ra Adem, & chegado mãdou dizer a Mira mergena que
lhe mandasse vender agoa & mantimenios por seu di-

nheiro. E sabendo ele como ho gouernador vinha, & ho
pouco que fizera em íudá perdeolhe ho medo, & por fa-

zer escárnio dele deteueo dez ou doze dias cõ promessa
de lhe dar mantimêtos, & polo deter daualhe cada dia

Ião pouca cousa
,
que quãdo se desenganou achou que

LIVRO IIII. F
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linha gastado do que trazia lio três dobro do q lhe de-

râo da cidade : & então conheceo ho erro q fez ê se não
prouer em Zeila & queimar os mantimentos que quei-

mou. E porque rauyfas nãos de sua armada os não ti-

nhào, ouue de tornar atras pêra os tomar ê Barbora. E
Dadê alrauessou á costa deEthiopia, onde ela está vin-

te legnas de Zeila: o que foy má pilotajem porque ou-

uera dir pola banda Darabia ate se poer leste oeste com
barbora: porque daqla báda faziào as agoas reuessa &
hião brandas : & da bàda de Ethiopia erào as corrêtes

tamanhas que hião pêra ho estreito com os ponentesque
afracauão naqle lêpo

(
por ser fim Dagosto) q podia mais

a agoa q ho vento, &, não se podia nauegar por aqla báda.

C A P I T V L O XX.

De como despois do gouernador partir Dadeni lhe mor-
reo muyta gente

, ^ a frotaJoy ter a diuersas partes

:

éf-
de como ele foy a Ormuz.

Jii por isso a nossa frota nâ podia surdir auàte , & foy

necessário pairar o q foy com assaz de trabalho da gen-

te que morria de sede & de fome. E andado assi sobre-

ueo híj dia hiia toruoada de ponenle : & como ho gouer-

nador andaua enfadado dauer quinze dias que pairaua

em dando esta toruoada que lhe seruia pêra a viagem
Dormuz , determinou de se ir pêra lá & nâo ãdar ali

mais, & mãdou dar á vela sem fazer sinal que se par-

tia : o que vedo os capitães das uaos grossas se fizerâo

também aa vela os que poderão , & assi outros nauios

que se atreuerão a sofrer ho vento & seguirão após ho

ííouernador q se foy caminho Dormuz sem mais curar

de Barbora, nem desperar polas outras velas da frota,

q ficarão em grande risco de lhes morrer quanta gête

Jeuauão á sede, porque as galés & outros nauios dalto

bordo pequenos, &. assi algiaas nãos grossas que não po-

derão sofrer a vela com a toruoada ficarão com a neces-
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sidade dagoa que digo & cada dia adoecia & morria

gente, que era piedade ver como perecião cõ sede: &
ainda q hião ao logo da terra, ninguê pola primeyra hja

buscar agoa
,

porq ouuirão dizer q se não achaua na-

quela terra por ser muyto seca. E pore ho grande aper-

to em que estauão lhes fez ire ver se auia agoa , & os

primeyros q ho fizerão forão Gaspar da silua, Christo-

uào de sousa , Aires da silua & acharão luuvta agoa,
assi de chuuas q auia pouco que passarão, como abrin-

do fontes. E a gête da terra os recebeo mansamente, &
jhes venderão algúas cabras & carneiros, & após estes

forão os outros capitães de q algias quàdo islo foy nào
leuauão ja mais q mea pipa dagoa: & hu destes foy dõ
Aluaro da siiueira q acertou de ir soo sem outra cõpa-

nhia a buscar agoa, & pola nã achar se meteo tanto no
estreito que quãdo quis sayr não achou vento q ho aju-

dasse q era passada a mouçâo, & por isso ouue dinuer-

nar no estreito, & andou du cabo pêra ho outro a bus-

car onde inuernasse, no q passou assaz de trabalho &
fadiga: & lhe fizerào da terra mil treições em q lhe ma-
tarão algiaa gête. E foy ter a hu porto , ode achou hú
mouro que se chamaua Adão, por isso lhe pos assi no-

me, & ali inuernou não têdo mais de vinte quatro pes-

soas de cêto & trinta & quatro homês q leuaua quando
partio de ludá q todos os mais dos outros lhe morrerão
de sede, E inuernando aqui saindo hú dia dô Aluaro
em terra a fazer agoada, ficando ele soo com hii Jeróni-

mo doliueira filho Dantão doliueira goarda mór da rai-

nha dona Lianor, & com hú Mêdafonso criado do barão,
foy morto por eles ambos por dizerê que tinha injuriado

de paiaura a leronimo doliueira em vido na nao como
injuriaua a outros com fauor de ser capitão & sobrinho
do gouernador. E despois da morte de dom Aluaro, Je-

rónimo doliueira & Mendafonso se tornarão á nao, onde
não bolio ninguê coeles por os q estauão nela serê os
mais doentes : & despois da hi a dias como os da nao
ouuessem por afronta andar assi antreles quê lhes mata-

F 2
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ra ho seu capitão, leuantouse hu loao rodrieuez pao
valente caualeyro

, & tendo costas ê híi Mart! correa &
outros matou por sua luão ás punhaladas a Mêdafonso
sem ho ninguém ajudar, & % preso íeronimo doliuei-
ra, òc assi foy leuado á Índia onde esta nao foy ter des-
pois de ho êouernador Já ser, & Íeronimo doíiueira foy
degolado por senlêça de Diogo lopez de sequeira q che-
gara de Portugal por gouernador : & assi passarão mu v-
to Iraoalho todos os q íicarào no estreyto, & lhes m.r-
reo muyta genle & foráo deles ter a índia em diuersos
tepos despois de ho gouernador lá ser, & ouirvs lurào
ter a Ormuz, onde acharão ho gouernador q indo pêra
ia foy ler a Cala yate ^ dôde màdou pêra a Jndia tiõ A-
leixo de meneses cÕ poderes de gouernadur, pêra q sou-
besse na índia q era viuo: & cô dô Aleixo màdou a Pê-
ro vaz deuora capitão do carauelào , cô recado a el rey
de Portugal do q lhe acôtecera no estreito, & as causas
porq nà fora a judá, nê a Maçua, nê fizera fortaleza nas
portas do estreito que el rey de Portugal nào ouue per
boas. E de Calayate se foy a Ormuz, deixado hi toda a
frota, & em Ormuz achou tudo também assentado i)or
Afonso dalbuquerque, que nào teue que fazer n-ais que
verse cõ el rey Dormuz, & deranse presentes hú ao ou=
tro , & íicarào grandes amigos.

C A P I T V L O XXL.

De como ho Hidalcão mandou çvfolarim seu cajràão com
trinta mil homes sobre a ilha de Goa,

l^esacupado ho Hidalcão da guerra de Niiamaluco por
côcerto que ouue atreles, determinou de tomar a ilha
& cidade de Goa

,
parecendolhe que ho poderia fazer

por ho gouernador ser fora da índia, & que nào pode-
ria ser socorrida por nào auer gente pêra isso. ¥. coesta
determinação fez trita mil homês de peleja, em q. enírar
uáo cinco mil de caualo, & fez capitão deles a çufola-
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riíii , de cj faley no liuro terceiro: parecendolhe que en-

traria na ilha assi como da outra vez, k, niandoulhe cjue

a fosse tomar, dandolhe a capitania das tanadarias de

Pôdá & Salsete. E sabendo dò Goterre q chegaua , on-

de claramenle se via q hia pêra Goa escreueoliie hiia

carta (porq dates erào amigos &. se escreuiào & visila-

uào cô presentes) & dizia nela que fosse boa sua vinda,

& q lhe fizesse boa prol cõ as terras de Goa, que diziào

que Jhe dera ho Hidàlcáo : & que foigaua niuyto polo

ter por vezinho. B> mandou ao portador desta carta que

soubesse o que çufolarinj deternjinaua , & a certeza do

numero da gente que trazia. Çufolariín recebeo bê este

portador, & por sospeitar q hia espialo mais q a leuar-

Jhe carta deteueo obra doyto dias, porq dom Gt lerre

ííão fosse auisado de sua determinação que era êtrar na

ilha de Goa da maneyra que entrou quando a cidade se

entregou a Afonso dalbuquerq como disse no liuro ter-

ceiro. E despois de dô Gc4erre mâdar outro messegeiro

a çufolarim por ver que tardaua ho prime yro, Uie res!~

pondeo elle por escripto , dizendo que hia t<.)n)ar Goa
que ho HidalcSo dera a Afonso dalbuíjuerque ate quan-
do lhe aprouuesse. E sabendo dõ Gcjlerre q a determi-

íiaqào de çufolarí, era entrar pelo passo de Beneslarí,

&. polo caminho q leuaua auia dir ao longo do passo de

çancalim , mãdou lá dõ Fernando por mar co óvz fustas

darmada, de q a fora ele forão |)ur capitães Anrrique
de touro, Paios cerueira. Domingos de seixas, Pêro Jor-

ge , Fero gomez casado e Goa ít outros quatro, & leua-

ria perto de cê homes, 8: logo ê chogãdo nào virào ne-

nhua gête. E parecêdo a dô Fernàdo q ai rida ('S ín)igos

nao erão chegados quiserasse tornar , se nào quàdo sae

multidão deles dátre ho mato dado grades alaridos, Sc

sayrào táo de supito que deitara hfia grade nuiíê de fre-

chas primeyro q os nossos desparassem a artelharia , &
matarão hii marinheiro, & os nossos lhe matarão muy-
tos despois q começou de jugar &- esteuerão coeles hu
bõ pedaço ás bombardadas , ale que se retirarão pêra o
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mato, & lirauão dàtrele muytas frechadas. E por^ po-

dia fazer dano aos nossos não quis dõ Fernãdo ali estar

mais: & conlêtouse c5 ho dano q tinha feito aos ími-

gos , & porq lho não fizessem mandou afastar as fustas

hua & liLia : & tornouse pêra goa, õde parlio na madru-
gada seguinte pêra o rio Dagací : & indo ao logo das

prayas do de Benastarí , da bãda da terra firme achou
rauyto mais gente q ao dia dates, por ir ali (^ufolarí. E
os imigos vendo os nossos lhes derão híia qurriada cõ es-

pígardões & frechadas: & os nossos outra de bõbarda-
das, cô q matarão muytos : & antreles foy o que leuaua
ho sombreyro a çufolarim

,
que se soube despois q se

baqou cõ medo das bõbardadas
,
por nã ter por onde fu-

gir, se não por hiia ladeira em que ficauão a melhor ti-

ro. E em quanto os imigos passarão esteue ali dom Fer-

nãdo : & matou muytos: & despois se foy poer na boca
do rio Dagacim, pêra goardar aqles rios. E por assi pa-

recer bê a dõ Goterre & seruiço delrey de Portugal ti-

rou da alcaydaria mór do passo seco a loão gonçaluez
de castelo branco que estaua nela : pêra ajudar a seu ir-

mão a goardar aqueles rios por saber bê da guerra pela

rauyta experiência q tinha dela, & ser muvto esforça-

do. E mandou q hua noyte fosse ele com a metade das
fustas correr ho rio de Poda , & seu irmão ficasse na
boca do rio de Benastari com a outra metade : & outra
noyte fosse seu irmão, & ficasse loão gonçaluez. E isto

porque se temia de os mouros entrarê em jangadas por

aqle rio, como no têpo dAfonso dalbuquerque , como
disse no liuro iii.



LIVRO líll. CAPITVLO XXII. 47

C A P I T V L O XXII.

Do que fez dom Goterre capitão de Goa despois q se vio

cercado,

T endo dõ Goterre como ho cerco não se escusaua do-

brou logo a gente em todos os passos da ilha. E porque
sabia q quando Afonso de Albuquerque deixara Goa
se lhe leuantara a gente da terra, porq lhe nào fizessem

outro talo a todos os casados, gentios & mouros tomou
as molheres & os filhos, & meteolhas na cidade, onde
lhes deu gasalhado : & a eles mandou q ajudassem a
guardar os passos da ilha aos nossos, o que fizerão de
boa vontade por amor das molheres & filhos q tinhão em
penhor. E pêra q tiuesse mantimentos em abastaní^a &
lhe não falecessem , mandou tomar quãtos auia na cida-

de, assi aos da terra como aos nossos : & mandou os me-
ter nas casas que forão do çabayo r pêra dali os dar de
sua mão a seus donos : porq os não gastasseni sê regra
& despois lhes falecessem. E porq lambe os cocos sam
mantiraêto mandou apanhar quantos auia nos palmares
& recolhelos nas casas que digo. E cõ isto mandou cer-

tas espias ao arrayal dos imigos pêra ter auiso do que
çufolarim determinasse : & ele por terra visitaua cada
dia todos os passos porque lhes não faltasse nada pêra
sua defensam : & daua esforço á gente, que não ouues-
sem medo aos immigos por mais que fossem

,
porq com

ajuda de nosso senhor os auião de desbaratar. E seu ir-

mão dõ Fernando por mar, & loão gonçaluez de castelo

brâco como disse corrião todos os rios sem eslarê nunca
quedos.
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C A P I T V L O XXIIÍ.

De como çufolarim assentou seu arrayal na terra firme ^

^ do ardil q dó Goterre teue pêra se matare muylos
mouros.

xlintre tanto que dõ Goterre isto fazia assentou çufola-

rim seu arrayal detrás daqueles ouleyros
,
que vão ao

longo do rio de Benastar!, & chegaua ate a baya Daua-
cim

,
porq ali determinaua de mandar fazer jangadas

pêra passar á ilha de goa, como fizera da oulra vez, que
passou em tempo de Afonso dalbuquerq : o que ele não

pode nunca fazer, porq era tão espiado poios nossos,

que como as jãgadas erão no mar logo dô Fernãdo : &
loão gonçalues se lhe punha diãte com a sua armada.
O q vendo çufolarim não ousaua de cometer a entrada

da ilha: & com tudo não deixaua de mostrar que ho que-

ria fazer, & daua muytos rebates de noite, a q dom Fer-

nãdo & loão gonçaluez acodião logo, que cõlinuamête

estauão no mar sofrendo imenso trabalho de grades tor-

mêlas de chuuas & de vetos, que as armas & os vesti-

dos lhes apodrecião nos corpos a eles & aos outros. E
todo ho mes de lulho sofrerão este trabalho, cÕ os que
andauâo coeles, sem nunca dormirê se não de dia. E
muytos se acostumarão a dormir em pé, como q dormis-

sem em cama. E vendo a gente da terra que estaua cõ

os nossos que çufolarim não ousaua denlrar perdera to-

do ho medo q linha que entrasse na ilha: & os piães

pedião a dõ Goterre q os deixasse ir furtar ao arrayal

dos imigos, & q assi lhe farião a guerra, pois não po-

dião doutra maneira. E ele lha deu, mandando apregoar

que por cada cabeça de mouro ou de turco daria hii

pardao douro a quê lha leuasse: & os piães pola ganhar

hiãse ao arrayal & como andauão do mesmo modo que
os do arrayal, não os desenferêçauão deles, & podião

andar por onde queriâo : & como vião tempo não fazião



LIVRO IIII. CAPITVLO XXriIIi 49
se não matar nos imig;os : & tomadas as cabeças as le-

uauào a dõ Goterre, & dauàlhas cõ grades festas de tan-

geres : & dom Goterre lhes pagaua iogo : no ^ gastou

muyto, porq as cabeças erão muytas, que ho premio

que daua por elas fazia não se estimar ho perigo q cus-

tauão. E vedo dom Goterre ir tào de vagar a entrada

de çufolarim , escreueolhe que pêra q tardaua tanlo em
entrar a ilha: & que se determinaua de ho fazer q lhe

mandasse dizer ho dia, & q lhe tiraria as fustas do rio,

& a gete da terra pêra poder desembarcar: cõ cõdiçâo

que auia de ir era pessoa com sua gente. E ele respon*

deo por escripto em letra q nunca se soube ler.

CAPITVLO XXIIII.

De como çufolarim começou de dar bateria á nossa fvr^
taleza: ^' como lhe os nossos qbrarão hu camelo com
q a dauã.

V endo çufolarim que por nenhíi modo não podia en-
trar a ilha poía defensa q achaua nos nossos a que não
podia resistir por não ter nauios em que sua gente em-
barcasse , determinou de dar bateria á nossa fortaleza

de Benastarim & arrasala por aquela maneyra. E como
linha muyta gente mãdou fazer hua noyte hii pedaço
de muro defronte da nossa fortaleza que quando ama-
nheceo apareceo feyto & assestadas nele algíjas peças
dartelharia : & assi outras estancias de bombardas ao lo-

go do rio pêra varejarê delas as nossas fustas. E como
foy raenhaâ despararão os inimigos a sua artelharia do
muro na nossa fortaleza em que não fez nenhia nojo por
a artelharia ser pequena & de ferro, & por isso mandou
logo çufolarim a Bilgão por hii camelo de metal q lá ti-

nha pêra derribar coele a nossa fortaleza & derribada ê-

trar na ilha. E sabendo dom Goterre que esta bombar-
da hia por caminho que a leuauão bois em hua carreta,
mandou a hu. Naique canarim chamado Raiu que lhos

LIVRO nu. G
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fosse decepar, & isto por ser home esfor(;aclo; & ele ho

foy fazer leuãdo consigo dez piães , & decepou os bois

despois (jue entrarão pola serra. E posto que isto cau-

sou dilação em ir a bombarda, todauia foy leuada com
tanta goarda q Ralu não pode mais decepar outros bois.

E assentado este camelo no muro, começarão os ímigos

de tirar coele, & do primeyro tiro deu em hú canto da

torre da menagem , & meleo por dentro Ima grade pe-

dra & feia tremer de modo que cayo quanto eslaua den-

tro. E a este tempo estaua dom Goterre dentro na mes-

ma torre, mandado assestar dous camelos pêra tirar a

bombardeira deste dos immigos & quebralo, porque dou-

tra maneyra arrasaria a fortaleza. E eles assestados ti-

rou ho condestabre com cada liu & dambos os tiros er-

rou a bombardeira, mas desapontou ho camelo de modo
que ao segundo tiro errou a torre, & deu no muro de

que derribou algua parte que logo foy repairado com
madeira : & dõ Goterre prometeo vinte pardaos douro

ao condestabre se lhe quebrasse ho camelo dos immigos:

& tirando ele ho terceiro tiro, lhe tirou ho cõdestabre

cõ ho nosso camelo, q parece que desparou a híía cõ

ho dos ímigos, & no ár se toparão os pelouros, & ho

nosso lhe leuou bua lasca com que ho fez cair na praya,

& passando auante entra pola bombardeira, & pola boca

do camelo & espedaçou ho, & cõ os pedaços matou qua-

tro bõbardeiros dos ímigos, a que os nossos derão hija

grande grita cõ prazer, louuando nosso senhor. Quebra-

do este camelo mandou dõ Goterre assêtar hua espera

em hii oyteiro que está jilto da nossa fortaleza pêra dar

bateria ao muro dos immigos com os dous camelos da

fortaleza, & assi ho fazia, & de noyte mandaua armar

trabucos cõ que deitaua pedras detrás do muro ondes-

tauão os immigos, de que mataua muytos, & dom Fer-

nando & loão gõçaluez varejauâo de dia as suas estan-

cias, & dauãllie tanto trabalho que mais se podião os im-

migoís chamar cercados que cercadores.
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C A P I T V L O XXV.

Do quejiztrâo sete dos nossos no arrayal dos immigos^ ^
de como ho Hidalcâo mãdou leuantar ho cerco,

Jji durando assi esta guerra ja era Agosto chegarão a

Goa duas nãos de Portugal , & etn hua hia por capitão

hu fidalgo chamado íoão da silueira, que partira de Por-

tugal ho anno passado por capitão roór de três nãos, ele

ê hua, ê outra Francisco de sousa raãcias, & em outra

António de lima. E chegando a Moçambique, achou ho

mandado do gouernador pêra se ir ajuntar coele no es-

treito. E querêdo loão da silueira côprir este mãdado

,

se partio com os dous capitães pêra Quiloa , & estando

hi lhe deu \\\x temporal muy furioso com que a naoDan-
tonio de lima deu á costa & saluouse a gente, & a ca-

pitaina escapou cõ os mastos cortados
, q se lhos não

cortarão perderasse , & pêra se íoão da silueira prouer

de mastos foy necessário inuernar em Quiloa , & inuer-

nou coele Francisco de sousa. E prouido de mastos vin-

da a monção se partio pêra a Índia & chegou a Goa
neste tempo da guerra, & cõ sua vinda se reformou dom
Goterre de gête & fazia a guerra mais áspera aos inimi-

gos, principalmente por mar com a frota de dom Fer-

nando que nunca saya do longo de terra fazendolhes

muyto mal. E hii dia estando as fustas ao longo de ter-

ra como costumauão , disse hn Duarte tauares que an-

daua na fusta Danrrique de touro a outros companhei-
ros, q ele sabia que hua das estancias dos imigos tinha

muy to poucos q a defendessem que dessem nela, & que
os matarião, & tomariâo a artelharia. E estes a que ho
disse erão seys. s. Domígos de seixas , Gomez muacho,
António ramos, Esteuão diaz, Diogo dauelosa & Antó-
nio Nunez ho cafre dalcunha : & sendo eles cõtentes

sem ho dizer ao capitão saltarão em terra supitamente
& remetem á estancia que estaua defronte da fusta õ-

G 2
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(lesUuão ale doze rumes com perto de cê piSes canaris,

que vendo a ousadia dos nossos se retirarão algií tanto

lirandolhes muytas frechadas, & cinco dos rumes que
virão que não acodia mais gête chegaranse pêra os nos-

sos
,
que pelejarão coeles com tanto esforço que ê pou-

co espacjo os derribarão mortos. E nisto Anrrique de
louro não fazia se não desparar sua artelharia, porque
vendo saltar os nossos em terra tão supilamête, ficado

muy salteado fez afastar a fusta pêra fora & desparar
sua artelharia pêra os fauorecer & ho mesmo fizerão os

capitães das outras fustas : & isto estoruou que os ou-
tros imigos acodissem á estancia em que os nossos pe-

Jejauâo
,
que despois de matarem os cinco rumes forão

cometer os sele que estauão retirados cõ os piàes que
forão Ião cortados de medo vedo a deternii nação dos

nossos, q fugirão & deixarão a estãcia, & os nossos cor-

tarão as cabeças aos rumes pêra as leuar a dõ Goterre

,

& recolheranse á fusta sem nenhua afronta: do que çu-

fularim ficou muyto injuriado quando ho soube. E con-
tinuando os nossos a bateria ao seu muro, lho desfizerao

em poucos dias, & sabendo cada dia ho Hidalcào nouas

do que socedia no arrayal, & quão pouco nojo çufolarim

fazia aos nossos, & por ser ja verão mandoulhe que le-

vantasse ho cerco & se fosse. E ele ho fez , & ficando

a ilha decercada, os Canarins que estauão nos passos se

recolherão pêra suas casas com suas molheres & filhos

que tinhão na cidade , & ficarão com grade credito nos

nossos por quão bê se defêderào, & perdido todo quanto

tinhão dates nos mouros por quão pouco fizerão. E le-

«anlado ho cerco veose logo pêra a cidade ho embaixa-

dor do Xeque ismael que estaua na terra firme, onde se

foy quando começou ho cerco fingindo que hia visitar hu
seu amigo, & isto com medo de lhe parecer que por os nos-

sos serê poucos & os mouros muylos auião de vencer: &
também chegou dõ Aleixo de meneses que hiade Mazca-
te,&deu nouadogouernador que ficauaem Ormuz, Líoy-

se logo aCochim a fazer a carga pêra as nãos de Portugal.
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C A P í T V L O XXVI.

De como chegou á índia António de saldanha 'por capi-

tão mór de cinco nãos
, ^ de como o goue'niador che-

gou Dormuz ^ c^- do que fez a Fernão dalcaçoua.

JL/onde este ano de mil & quinhêtos & desassete par-

tio António de saldanha por capitão mór de cinco nãos,

cujos capilàes íbrão a tora ele dom Tristão de nieneses
,

IVianuel de lacerda , Fero coresma, & Rafael catanho
,

& despois Dantonio de saldanha poucos dias partio Fer-

líão dalcaçoua hu fidalgo q el rey màdaua á Índia pêra

vedor de sua fazenda isento do gouernador, porque ele

cõ ho cuydado & ocupação da guerra nao podia enten-

der na fazêda como compria a seruiqo dei rey: & Fer-

não dalcaçoua foy por capitão mór de Ires nãos com a

sua q era dei rey, & as duas híia de dom Nuno manuel,
& outra de Duarte tristão hu mercador, & esta arribou

ao Brasil onde inuernou : & Fernão dalcaçoua dobrou cÕ

a outra ho cabo & dobrado achouse cõ António de sal-

danha, & não querêdo ir coele se apartou de sua con-
serua com tempo, & despois se ajuntarão em IVloçambi-

que , donde forão ter a Índia & surgirão na barra de
Goa: na sendo ainda o gouernador vindo Dormuz. &
Fernão dalcaçoua não quis esperar pelo gouernador q
lhe desse a posse de seu oflicio &. tomou a logo, tirando
em Goa ho cuydado da fazenda dei rey a dom Goterre
que ho tinha & entendia em tudo o que ho feytor fazia.

E nisto ouue antreles algíl escândalo, por interuirem
mexericos que dom Goterre não fazia o q deuia , & da-
qui mâdou Fernão dalcaçoua hii Fernão martiz euãgelho
a Diu cõ fazêda dei rey pêra a vêder lá como fevtor. E
partido Fernã dalcaçoua de Goa foy êtêdendo por essas
fortalezas no que tocaua á fazenda dei rey ate Cochim.
E nisto chegou ho gouernador a Goa que vinha Dor-
muz, & quando soube da vinda de Fernão dalcaçoua &
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'

ho officio que trazia, com que lhe tiraua a metade do
mãdo--que tinha, mostrouse disso muyto agrauado, &
dizia pubricaraente que se ele leuera parentes em Por-

tugal que Fernão dalcaçoua nâo Ibra á Índia aquele of-

ficio, mas que os não tinha, & logo lhe quis mal. E es-

ses a que Fernão dalcaçoua linha tirado dentenderem

na fazêda indinauâo ho gouernador mais cõtrele, dizen-

do que não era pêra se sofrer ter ele vedor da fazêda

que mãdasse mais que ele : & assi ho fez ho gouerna-

dor
, q chegado a Cochim mostrãdolhe Fernão dalcaço-

ua a prouisam de seu officio, ele a beijou & mãdou que
se comprisse, mas por debaixo disso tinha maneyra com

q lhe tiraua ho poder dusar de seu oíficio , &. todos ho

ajudauào a isso porque por amor dele queriâo mal a Fer-

não dalcaçoua, & não ho via ninguém. Do que ele an-

daua muyto acanhado & corrido, & não ousaua de bolir

consigo. E tanto foy isto auante que ainda que sabia

que pêra ho anno seguinte auia dir por gouernador da

índia Diogo lopez de sequeira, disse ao gouernador q
se qria tornar pêra Portugal, cõ q ele folgou muyto &
deulhe a nao ê que fora António de saldanha, com quem
lhe também pesaua muyto na índia, porque leuaua a
capitania mór do mar, & tiraua este cargo a dom Alei-

xo de meneses seu sobrinho, a quê ho gouernador ho ti-

nha dado, & isto se dizia pubricamente.

C A P I T V L O XXVII.

De como Fernãoperez dandrade tornou apartir pêra a Chi-

na^ éf^da discrição da China : ^ de seus costumes,

xíistando Fernão perez dãdrade em Malaca despois dar-

ribar da viagê da China, ouue algú escândalo antrele k.

ho capitão, porque loãnes impolira feytor de Pacem que
se fora a Malaca pêra estar hi se arrependia & queria

tornarse a Pacem com Fernão perez que auia dir lá car-

regar pêra a China, & porque ho capitão não queria,
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ele se acolheo por manha á nao de Fernão percz , onde
ho capiUio ho quisera mandar tomar j)or for<ja. E tendo
prestes pêra isso a frota de Malaca, conbeceo a pouca
rezào que tinha & ho grande deseruiço dcl rey que se-

ria , & arre.jjendeose. E despois de partido Fernào pe-
rez pêra Pacem faleceo de doença , & antes de seu fa-

lecimento entregou a capitania a Nuno vaz pereyra seu
cunhado a quem tomou a menagem por ela & lha íez

dar aos oíiiciaes da fortaleza : do q António pacheco ca-

pitão mór do mar se agrauou muyto, dizendo que a su-
cessam da capitania era sua, porque quando Afonso dal-

buquerque tomou Malaca que se foy pêra a índia, dei-

xou híi regimêto que falecendo ruy de brito palalim que
ficaua por capitão lhe socedesse Fernão perez dandrade
que ficaua por capitão mór do mar, & que na feytoria

estaua híi aluara dei rey de Portugal , em que mandaua
que ate nao verem regimento seu se vsasse dos que A-
fonso dalbuquerque deixara. E cora tudo isto Nuno vaz
não desislio da capitania, antes prêdeo António pache-
co & Pêro de faria sobre suas menagês por fazerem ban-
do contrele. E porem António pacheco não se ouue por
preso, & estaua na ilha das nãos onde linha sua arma-
da, & faziase doête por nào ir á fortaleza, que não que-
ria ver Nuno vaz: com quanto ho ele mandaua visitar

& mostraua não ser seu immigo, se não que ho que fa-

zia era por fazer justiça. E estando a cousa neste esta-

do, chegou Fernào perez de Pacem pêra ir á China, &
nesse tempo que esteue em Malaca os quisera concer-
tar & nuca pode : & deixando os assi se tornou a partir

pêra a China no mes de lunho de mil & quinhentos &
desassete, & foy na nao espera que seria de duzentas
toneladas , & em sancta Cruz Simão dalcaçoua

, & Pêro
soarez em sancto André, & Jorge mazcarenhas em San-
ctiago, & foy lambem coele lorge botelho em hu jungo
du mercador de Malaca chamado Curiaraja , & Manuel
daraujo em outro de Polata, & em outro seu António
lobo íaitàLQ, & era liuá armada de sete velas com que
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parlio pêra a China, cuja costa está pouco mais de qui-

nhentas legoas de Malaca nauegando pera leste. He hua
prouincia muy grade segundo se diz, abastada de todos

os géneros de mantimentos que se podem pedir, & as-

si de todas as fruytas que ha em espanha : ha nela muy-
tas minas douro, prata & de lodos os outros melaes,
criasse nela muyla seda & muy Una de que fazem muy-
íos damascos, cetins, veludos, taletás, borcados & bor-

cadilhos, reubarbo, cânfora & canela muy to fina, azou-

gue
,
pedrahume, porcelanas: &. em tudo isto traiao os

mercadores chins que sam muy tos & muy ricos & na-

uegào em grandes jungos pera fora da Ciiina, & assi ha

muyto almizqre, abar & he pouoada de muytas & gran-

des cidades cercadas de muros, torres & cauas em que
ha muy nobres edifícios, assi de templos como de casas

em que morão seus moradores
,
que iodos sam gentios :

posto que em muytas cousas parece que ouue Christàos

naquela terra. Adorão hu soo deos & têno por criador

de todo miido: & adora ires imagês dome, òô tal he hila

como a outra, & todas sam híí homem soo. Adorão duas
imagês de molheres que crê que sam saneias, híia se

chama Nãma & têna os mareantes por auogada, & eles:

principalmente lhe tem inuyta deuação, & lhe fazem
grande festa, a outra se chama Conhãpuí^a que dizem
que foy filha dii rey da China, & que se foy de casa de
seu pay a fazer vida solitária em que acabou seus dias:

esta dizem que goarda a terra, tem a sua imagem híia

pomba de bico vermelho. Tem também outras diuersas

imagês que adorão & todas em sumptuosos templos , a

que eles chamão varelas & sam da feyção que contão os

historiadores que forão as pirâmides do Egipto, & sam
obrados muy ricamente, & assi as suas imagês que tem
em altares da maneyra dos nossos. Nestas varelas mo-
rão frades que seruem a Deos & celebrão ao pouo os of-

íicios diuinos a sua maneyra, & reuestense com orna-
mentos como quãdo antre nos os sacerdotes dizem a

missa, & sam três & rezão em hu altar por hu liuro eg-



LIVRO IIII. CAPITVLO XXVII. 57

cripto em lingoageni que antreies he como anlrenos ho
latim, porque nao a entêdem todos, & destes iiuros tem
estes frades rauytos. Nestas varelas ha dormitórios, cras-

tas & outras officinas como nos nossos mosteiros, & tem
relógios de sol, & sinos de metal muyto bem feytos com
letras douradas, & tangênos com martelos, & os frades

vestem húas lobas compridas amarelas & andão rapados,

& não tem mais rêda que quanta lhes he necessária pê-

ra comer , & deles nào comem carne nem pescado. E
assi como ha varelas de frades , as ha também de frey-

ras : tem os Chins lingoa própria, &. no to da fala pare-

cem alemães. Sam assi homês como molheres aluos &
bem desposíos, ha antreles homens letrados em diuer-

sas sciencias que se lem em escolas pubricas, & de que
se imprime muytos Sc bõs huros , &, sam os Chins ho-

mês de singulares engenhos, assi nas artes liberaes co-

ino nas machanicas
,
porque ha oíhciaes de todos os of-

íicios que fazem obras muy primas como vemos nas por-

celanas , cofres, cestos & outras cousas muyto polidas

que vem de lá. Vsasse antreles geralmête toda a poli-

cia do mundo, &. cuydão eles que a não ha em outra
parte se não na China, nem tem por homem ho que não
he chim. Tratanse todos muyto bem assi no vestir co-

jno no comer: & comem em mesas altas cõ toalhas,

goardanapos & facas, & as igorias apartadas em pra-

teis, & tudo o que comem tomâo com garfo, & isto por
limpeza : sam geralmente homês fracos pêra guerra, po-
rem tem boas armas. s. corçoleles com suas peças, ter-

çados de ferro morto, alabardas , roncas, lanças & fre-

chas & algúas bombardas de ferro. Ha antreles grãos de
honrra, & segundo sam lionrrados assi se seruem : os fi-

dalgos que se chamâo mandarins andão a caualo, &
quando vão poias ruas {lespejanlhas os homes baixos que
estão nelas. He gente muy obediente a seus mayores &
goardão em estremo os regimentos de seu rey, que não
ha mais que hú em todo ho senhorio da China, & he hu
dos mores principes que se sabe no mundo assi de te-
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souros como de gente, & he gentio, chamasse filho de
deos & senhor do mundo: traz hua letra que diz que a
paz ho senhor de cima a deu , & que nunca a ninguém
quis ^ a nào achasse: ho seruiço de sua pessoa he cora

capados: tem muytas molheres & muytas mancebas, &
todas morão de dêtro de hua muy grande cerca ode el

rey tem os seus paços , & ali tem cada hua seu apou-
sentamêto, & tê molheres q as seruê & capados. Os reys

da China soyâo de ser antigamente por eieycão, & de
pouco tempo pêra ca herda ho filho primeyro de qual-

quer de suas molheres & não das mancebas , os outros

que não herdão estão era cidades deputadas pêra isso

metidos em fortalezas cõ grades goardas & ali estão cõ
suas molheres & tê muytas maneyras de desenfadamen-
tos , &, não saem dali se não com licença dei rey & vão
em andas que não vem por onde vão. El rey tem posta
ley em seu reyno que todo home que for fora da China
a outra terra não torne a ela sopena de morte, porque
tê que não ha no mundo milhor terra que a China nê
mais abastada de todas as cousas necessárias pêra a vi-

da humana, & que vay a outra terra he pêra lhe fazer

treição. E os Chins que tralão fora da China morão na
ilha da Veniaga que está dezoyto legoas da cidade de
Cantão principal da costa da china & grande porto de
mar. El rey da China não despacha nenhua cousa da

gouernàça de seu reyno, & pêra todas as cousas lê oíB-

ciaes que gouernão por cie, na justiça que he mór offi-

cio do reyno, tê três homês grades letrados que se cha-

mão colous : & hii se chama colou grande, outro colou

pequeno, outro mais peqno : estes sam homês velhos

& conhecidos por muylo bõs homês, & vê a merecer es-

tes cargos por letras & por bõdade , & seruê primeyro

em outros oíEcios mais baixos ate chegarem a ser ta-

lões que sam gouernadores de comarcas: & despois A-
chancis que sam secretários, & dali sobem a colous que

he ofRcio supremo. E estes ofBcios de colous vênos a ter

homês baixos
,
que não se olha se nào que sejâo velhos
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bôs homês & letrados. Ha outros oíTicios que chamâo tu-

tões, & conquões & compins: & estes todos ti-es se cha-

mâo conselho & gouernão cidades, & ho principal deles

he ho tutão: ha de ser homem letrado, velho & bõ ho-

mem, ho compim he ho segundo & he capitão da guer-

ra & não he letrado, ho conquão he ho terceiro, & tê

cargo das cousas da fazenda, & ho somenos deste con-
selho. Coestes anda outro que se chama ceiui

,
que ha

de ser letrado & conhecido por bõ homem , este despa-

cha com ho tutâo as cousas da justiça & lê cargo de ti-

rar as inquirições & deuassas geraes que manda a el

rey. E tê grandes poderes, & ho seu oíFicio não dura
mais q hú anno, os dos outros durão por annos. Ha ou-
tros otíicios menores que estes, q se chamào puchancis,

amechacis, toeis, itaos
,
pios que sam almirantes & ti-

cos que não soube de que seruiâo, & de cada híi ha três,

grade, pequeno, mais pequeno. Estes officiaes todos an-
dão em andores & trazem sombreiros de pé, & cada hii

segundo tem ho officio assi tem estas insinias mais ri-

cas ou menos & por elas sam conhecidos, & assi por huas
tauoas que ]hes leuão diante em que vão escriptas as
hõrras dos officios , & assi lhe leuão diãte maças huas
de prata outras destanho segiido he ho oíEcio. Ho mais
borrado sobreiro he o de seda amarela de três rodas , &
o mais baixo de tafetá preto de duas três. Todos andào
muyto ou pouco acompanhados de gête darmas segudo
a dinidade do officio, & assi Jhe fazê grades ou peqnos
recebimêtos quando entrâo nas cidades em q gouernão,
& assi lhe despejão as ruas por onde passam, porq quã-
do vão por elas leuão diãte homes q bradão q lhas des-
peje, & ao Ceiui as despejão de todo sem parecer nin-
guém.

H 2
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C A P I T V L O XXVIII.

De como Fernão perez chegou ao porto da ilha da venia-

ga
^ ^ de como se lhe ouuera de perder a frota estan-

do no porto.

v_/ontinuando Fernão perez por sua viajem chegou ás

ilhas da China em Agosto, &: hú dia a tarde ouue vis-

ta delas, & assi de hua armada de doze jíigos q ali an^

daua, & anda sempre naqle têpo pêra goarda dos jun-

gos que vao tratar a China, de Sião, Malaca, Palane
& outras parles

, q lhe na íação mal os cossairos & la-

droes de q na China ha muvios: assi no mar como na
terra. E Fernão perez nào se sobre salteou eoesta frota,

-porque poios Chins de sua côpanhia sabia q a auia da-

char, & por ser tarde & auer de nauegar por anlre ilhas

nào quis passar auàte & pairou ali aqla noyte, em q dis-

se a seus capitães q mâdassem fazer prestes sua arte-

Jharia, & fosse a gête apercebida pêra pelejar se por vê-

tura os Chins ho quisessem fazer: porê que fossem de
maneyra q eles ho não entêdessem, & q por nenhu mo-
do fizessem sinal de guerra sem seu recado, &: q fossem

como homes pacíficos cõ suas nãos êbàdeiradas. E assi

ho fizerào, & ao outro dia começarão de nauegar leuan-

do os jugos de Malaca no meyo , & Fernão perez hia

diante & Simão dalcaçoua de trás, & nas ilhargas hiâo

IVlartim guedez & íorge Mazcauenhas : & podião ir assi

por ser ho mar brando & ho veto a popa , Sc nesta ordê

tirarão dereytos pêra a ilha da Veniaga. Os Chins esta-

uâo cõ-suas gauias postas & castelos armados, & partin-

dose em duas partes tomarão os nossos no meyo , & co-

meçarão de tirar alguas bõbardinhas q trazião , &. dado

grades gritas chegauàse aos nossos: & vedo q eles não

bolião cõsigo nê faziâo mostra de quererem pelejar afas-

tauanse, & co quanto os Chins isto faziào como os nos-

sos disso nào recebiào dano deixauàse ir como quê hia
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de paz & não de guerra, &. assi Ibrão ate cliegarê á Wha
t]a veniaga onde sijrgirào, & esta ilha está Ires legoas

da costa, & os Chis lhe chamão Taraão , & nos outros

da veniaga : porq naquelas partes chamão ao trato da
mercadoria veniaga : & nesta ilha se faz ho trato da
mercadoria dos mercadores estrãgeiros q vão tratar á

China que se apouseritão em hiia grade pouoaí^ão q bi

ha, & dali na pode ir nenhíi a algú dos Ipgares da cos-

ta sem licêça do conselho de Cantão hua cidade q está

dali dezoyto legoas, & ainda quãdo vão não entrão den-

tro & pousam nos arrabaldes & ali fazê seus tratos. E
pêra se isto assi fazer & armar as frotas q aridão por a-

qla parajê , reside ho Pio, q he como almirante de toda

aqla costa ê Ima vila chamada Nantó q eslá três legoas

da veniaga, & dali £<\z saber ao cõselho de Catão os ju-

gos q vê & dõde sam & o q querê, & q fazêda trazê :

ho conselho determina o q se ha de fazer, & se he cdí-

sa noua escreue ho logo a el rey pêra q seja auisado do

q passa. Chegado Fernão perez ao porto desta ilha a-
chou hi Duarte coelho q partira coele a primeyra vez q
partio de Malaca, & inuernou em Sião como ja disse,

& auia hu mes q chegara, & pelejou no caminho cõ trin-

ta & três velas de cossairos q ho teuerão quasi rendido
eõ lhe matarê muyta gente , & milagrosamente ho sal-

uou nosso senhor & lhe deu maneyra pêra poder fugir,
' & nesta peleja fez Duarte coelho façanhas q se não po-
de escreuer. E enformãdose Fernão perez desta iJha por
Duarte coelho, mandou dizer ao capitão moor da arma-
da dos Chins q elo era capitão mor daqla armada dei
rey de Portugal, q desejando de ter paz & amizade com
el rey da China lhe mãdaua seu êbaixador q ali trazia

,

& por isso nã quisera trauar coele peleja
, pedidolhe q

lhe desse piloto q ho leuasse á cidade de Cantão. H"o
capitão mór lhe respõdeo q fosse muy bê vindo, & q po-
ios Chins q forão a Malaca se sabia noua dos Portugue-
ses : & pois vinha por amizade q, goardasse os ccstuines

da terra q erão fivzer saber sua viuda ao Fio de Naaiój
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& q este lhe diria o q auia de fazer, porq a ele nã cò-

uinha mais q goardar ho mar. E tendo Fernão perez es-

ta reposta, lhe chegou logo recado do Pio, em q Ihepre-
giitaua que gête erão , & dõde vinhão , & q buscauão.
Fernão perez ho disse ao messegeiro, & q polas obras ^
ho gouernador Afonso dalbuquerq fizera aos Chins q a-

chara no porío de Malaca quando a tomou poderia sa-

ber ho desejo damizade q el rey de Portugal tinha cõ

eirey da China & isso ho obrigara a mandarlhe seu êbai-

xador cõ hu presente q lhe leuaua
,
pedindo muyto ao

Pio que lhe desse hu piloto q o leuasse a Cãtào pêra

mãdar dali ho êbaixador q trazia: ao q ele respõdeo q
mãdaria recado ao cõselho de Catão como era chegado,
& segúdo a determinação do cõselho assi faria, porq se

não podia fazer doutra maneyra. E cuydando Fernão
perez que aquilo fosse logo, sayose pêra fora do porto

com os nauios Portugueses com que determinaua de ir

a Cantão, & deixou dentro os jungos: & estando assi

de fora esperando por despacho, sobreueo tamanho tem-

poral de veto q se ouuerâo de perder todolos nauios cõ

darem á costa se lhe não cortarão os mastoS: & assi es-

caparão pola misericórdia de nosso senhor, & este tem-

poral não fez nenhíi nojo aos jungos por estarê dentro

no porto. E ficando a nossa frota desenmasteada
,
qui-

sera Fernão peres auer remédio de terra pêra a êmas-

tear , mas não pode porq nunca os Chins lho quiserão

dar: & isto porque não sabião o que ho conselho de Can-

tão determinaria. E vendose Fernão perez sem remédio,

remedeouse cõ ho seu , & do masto do nauio de Mar-

tim guedez enmasteou ho de lorge mazcarenhas, & com
ho da nao de Simão dalcaí^oua enmasteou ho nauio de

Martim guedez: & a nao de Simão dalcaçoua êmasteou

cora ho masto da sua que mandou meter no porto, on-

de mandou a Simão dalcaçoua que ficasse por capitão

mór em quanto ele hia a Cantão, pêra onde logo partio

indo no nauio de Martim guedez: & leuando em sua

companhia lorge mazcarenhas no seu, & assi os bateys
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das nãos & dambos os nauios, artilhados & apadessados,

& partindo da ilha da veniaga foy surgir no porto de Nã-
ló que esta na entrada de hu rio de liila legoa de largo,

& por ele acima está a cidade de Cantão obra de vin-

te cinco legoas de Nanló.

CAPITVLO XXIX.

De como vendo Fernão perez que ha Pio lhe não que-

ria dar despacho se partia pêra Cantão
, ^ do sitio

de Cantão,

Ourto Fernão perez ho Pio ho mandou visitar & lhe

mandou muyto refresco, raandandolhe dizer que nào po-

dia dali passar sem recado do conselho de Cantão, & fa-

zendo ho doutra inaneyra lhe pareceria que vinha mais
de guerra que de paz. E Fernão perez lhe mâdou dizer

pelo feytor da armada que ja ihe mandara dizer pelo seu
messegeiro que a principal causa que mouera a el rey
de Portugal seu senor a mandalo á China fora de dese-
jar a amizade de seu rey, & pêra se assentar leuaua ali

híi embaixador, o que lhe parecia que nunca aueria ef-

feyto com tamanha detenc^a camanha vsauão coele , &
porque coela se perdia muyto do seruiço dei rey seu se-

nhor, lhe requeria da parte dei rey da China, & da sua
lhe pedia muyto por mercê que lhe desse híi piloto que
ho leuasse a Cantão & licença pêra ir lá : & disto lhe

mandasse logo a reposta
,
porque se lha não desse con-

forme a seu requerimêto , ele passaria auàte & iria a
Cantão como lhe ei rey seu senhof màdaua , & protes-

taua de não encorrer por isso em nenhua desobediência
contra elrey da China nem em quebra dos costumes de
seu reyno: & que ele Pio ficasse obrigado a toda a per-
da & a todo ho dano que sobrisso recrecesse, pois não
fazia o que compria ao seruiço dei rey da China, não
estando ali pêra outra cousa. E mandou ao feytor que
cõ a reposta do Pio ou sem ela tirasse bú estormento cu-
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ja sustância fosse este recado que lhe mandaua, & man-
dou ho feytor bê acompanhado de criados dei rey todos

vestidos de festa, & diàte as suas trombetas. E coeste

aparato chegou ho feytor ao Pio, que ouuindo ho reca-

do de Fernão perez & suas protesta<^ôes se espantou de
auer nos nossos tàta rezao

, q fazião suas cousas por tão

boa ordê
,
porq os tinha por bárbaros como os Chis tê a

todas as outras nações & respondeo ao feytor que dis-

sesse a Fernão perez que ele lhe mandaria a reposta per

seu messegeiro, & foy que esperasse Fernão perez ale

ho outro dia que teria recado do Tulão de Catão que
era seu superior, que o que ele mandasse isso faria. É^
parecendo isto dilações a Fernão perez mandou dizer ao

Pio que esperaria pola reposta doTutão ate que a vira-

ção vetasse
, porque coela iria por diante, & assi ho fez

& nos bateys que hiâo diãte dos nauios hia ho seu pilo-

to sondando. O que sabido pelo Pio lhe mandou hij pi-

loto que ho leuasse á cidade de Cantão, que como dis-

se he por aqle rio acima: que he fermosa cousa de ver

por auer nele muytas ilhetas & delas se cobrem dagoa
com preamar , & todas sam verdes & viçosas derua : &
seruê de pacerem nelas grade multidão dadens & de
patos que leuão ali em jangadas grandes q sam cerradas

como casas , & tê hiia porta por onde saem as adens &
os patos voando , & ao recolher se recolhem ao som de
hQ sino que tem cada jãgada

,
que conhecem tambê

,

que ainda que tanjão quatro sinos cada huas acodem aó

de sua jangada. Na terra de hua banda & doutra deste

rio ha muytos lugares murados, que tem muytas quin-

tas, hortas, & muytos parques, &. Ioda a terra muyto
aproueitada: & por isso he muyto abastada de lodolos

mantimentos. E junto da cidade he ho rio de larí^ura de

tiro de berço daltura de sete braças, ate três : & anco-

râo ali grandes jungos & a cidade está perto dele, &
B&YÁ de cerca algua cousa mayor que Euora: & tem os

«luros de largura de cinco braças, ambas as faces sam
4e cataria de pedra vermelha & mole, he enlulhadí) de
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terra ale ho moyo , & ameado cõ ameas de seteiras &
está seiDpre muylo limpo deruas por ordenança da cida-

de. Tem este muro em roda setenta & oyto torres de

sua altura todas entulhadas: &. em cada hua está hua

vigia que tem hú. niasto aruorado pêra se poer hua ban-

deira no tempo de suas festas. Tem mais esta cerca se-

te portas : & pola largura do muro: cada porta tem qua-

tro portas, hua defronte da outra antes que chegue á

derradeira. E cada portal tê no muro hú postigo de ca-

da ilharga: & as portas sam forradas de ferro: porê saia

mais fermosas q fortes. Sobrestas portas ha grandes ca-

sas de vigia: em q cabe quinhentos homês, que tem ali

suas armas defensiuas & oíTensiuas: com que guardão

aquelas portas de dia Só de noite. Ho muro da parte da

cidade não he lambe re[)airado como da banda de fora :

E por ele ser tão largo como digo ho entulharão de ter-

ra, & donde se ela tirou ficou hTia fermosa caua de gra-

de altura que se enche dagoa da bàda do rio: & não do

serlão porq vay por hu alto: & não pode sobir ali agoa.

Esta caua tê sele potes correspõdêtes á porta da cida-

de : & todas sam grades & bê obradas, & tomarão todas

os dous terç;.s da cidade q não lê oulra fortaleza senão

as casas do Puchanci
, q he o q a gouerna em ausência

do Tulão, estas tê algúa aparecia de fortes: & porê

não ho sam & sam térreas
,
porq não ha na cidade ne-

Dhua casa que ho não seja (a rezão não pude saber) &
sam todas de taipa acafeladas por fora cô cal de cascas

destras, & forradas por dentro de madeira grossa, &
pintadas fermosamente , & todas tem oratórios com re-

tauolos & imagês dos Ídolos dos Chins. Tem todas pa-

teos lageados de fermosas pedras, & poços dagoa que
não he boa, & as mais delas tem aruores ás portas que
fazem sombras, tem a cidade de seu muytas casas pêra

os officiaes que a gouernão , & sam pêra ver de fermo-

sas: todas as ruas tem portaes nos cabos ou começos a

modo de arcos triumphaes, & sam de madeira muylo
bem laurados & pintados &, ha destes mais de quinhen-

LIVRO IIII. I
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tos. Ha também nesta cidade muylas varelas que sam
as casas doraçâo dos Chins, assi mosleiros como igrejas

em que ha muylo singulares agoas. Tem es(a cidade

hu arrabalde de niayor pouoaçào que a cerca, & esten-

desse ao longo do rio, & he muyto comprido & estrei-

to: & assi nele como na cerca ha gente sem conto, fi-

dalgos a que chamão mandarins na lingoa Chim, mer-
cadores & oíEciaes macanicos: & vendêse aqui cousas

tão lindas que he cousa despanlo. Por ordenança da ci-

dade as suas portas se fechào em se poendo ho sol , &
ãbrense em saindo, &c isto por amor dos muylos ladrões

que ali ha. E assi nisto como no niais he também regi-

da que nào tem enueja as milhores regidas Deuropa, &
he ley do reyno nào entrar da cerca pêra dètro nenhíia

pessoa estrangeira se não se for Chim, & por isso há
no arrabalde gente sem. conto como ja disse, & no rio

1k, na caua eslào continuamente de dez mil paraós gran-

des pêra cima & todos cheos de gente & em muytos
niorão como em casas, & he de maneyra que parece

que quasi ha tanta gente no rio como na cidade, porque
tudo he cuberto dela : & n?io he marauilha porq ali não
ha peste, nem guerra, nem fome.

C A P I T O L O XXX.

De como ho capitão mór chegou a Cantão^ ^ de corno des-

pois chegarão ho CÔquam, Compim ^' ho Tuião.

R.0 piloto q ho Pio mandou a Fernão peré2 nSo ousou
dêtrar em nenhíi dos nossos nauios nem nos bateys &
foy em hú parao seu , &, seguia ho a nossa frota & po-

serão três dias em chegar a Cantão, porque Fernào pe-

rez surgia de noyte. E chegado ao porto da cidade sur-

gio pegado com a ponte principal, ondestaua hu cais de
cantaria ao nosso moílo, & dali saluou a cidade com to-

da sua artelharia, têdo os nauios embandeirados, & ao

estrondo da artelharia acodio ao cais toda a gente da



LIVRO IIII. CAPITVLO XXX. 67

cidade a fora a que estaua no rio em paraós como ja

disse. E eslando Fernão perez surto niandoulhe ho Pu-

chãoi grade de Cantão dizer, que se espantaua muyto
vindo ele de paz segundo lhe tinhão dilo, mostrar que

vinha de guerra no q fazia contra as leys que tinhão que
defendião nenhija pessoa natural nem estrangeira, não

tirar diante daquela cidade nenhu tiro dartelharia, nem
aruorar bandeira nen) lança : & pois ele viniia de paz

que assi ho deuia de fazer. Ao que ho capitão niór res-

pondeo, desculpandose de não saber suas leys, & por is-

so vsara do nosso costume que era tirar sua artelharia

em sinal de festa & damizade , & por essa causa embã-
deirara suas nãos, & não por quebrar suas leys nem cos-

tumes, que ele ajudaria a goardar com todas suas forças

como vassalo dei rey de Portugal muyto grande amigo
dei rey da China, & por isso mandaua assentar coele

paz & amizade. E coisto ficou ho messejeiro do Puchan-
ci satisfeyto, & disse ao capitão mór que se não agas-

tasse de ho não despacharem logo, porque não podia ser

ate não vir ho Tutão que era sobre ho Puchanci &, so-

bre os outros, & este ho despacharia logo que ja erão a
chamalo a hija cidade vinte legoas daquela polo rio aci-

ma como ja disse. E também como os nossos chegarão
forão preguntados os idolos dos Chins se hião os nossos

por seu bem ou não, & hus dizião que por bem outros

por mal, porem que dali por diante goardassem melhor
sua cidade, se melhor se podia goardar. E assi ho fize-

rão eles, & ho capitão mór não consentia q nenhu Chim
entrasse nos nauios, nem que nenhu dos nossos fosse a

terra, &. ho refresco que querião màdauãno comprar aos

paraos que estauão no rio, nem menos consentio que
nenhu jungo dos que entrarão despois dele surgissem
junto dos nossos nauios, & assi ho mãdou dizer ao Pu-
chanci, que foy disso contente. E assi ele como os mã-
darins da cidade ho mandauão visitar a miude com muy-
tos presentes. E passados dous ou três dias de sua che-

gada chegou a Calão hoConquão grande, que comodis-
I 2
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se he hu dos três do conselho & da gouernanqa ho me-
nor: & era capado corao ho sam os destes cargos, &
"veyo polo rio muyto arom{)anhado , Sc sayo coin grande
aparato & da hi a cinco dias chegou ho Compim gran-

de, tanibeai pelo rio & com muyto mor aparato que ho

Conquào, porque tambera seu oflicio he mayor que ho

do Cunquam por ser capitão da guerra como disse: &
ho Conquáo ho sayo a receber com toda a cidade. E sa»

bendo ho capitão mór sua ciiegada ho mandou visitar,

com cuja visilac^ào ele mostrou que íolgaua muyto, &
assi cora ver os nossos. E respondeo ao ca(>itào moor
que sua chegada lusse embora, que como chegasse ho
'iutâo em que eslaua todo ho poder de seu desj)acho

que logo seria despachado, & ele veyo seys dias des-

pí)is áo Compim , a que se iez muyto mais solene rece-

bimento que a nenhu dos outros. E vinha hoTutáo pe-

lo rio abaixo em híi parao marauilhosamenle laura<lo de
maí^anana & cozido lodo em ouro, & toldado & emban-
deirado de bandeiras de sedas de coores

,
que alem de

ser muyto fermoso era muylo rico. & acompanhauào
muyta gête que vinha ê outros paraós laurados da mes-
ma maneyra òc j)ítados douro & dazul, & toldados &. em-
bàdeirados pelo mesmo modo. E era a gente tàía que
ho acompanhaua, & a diuersidade de inslormenlos q
trazia, que parecia êtrar hu grade príncipe. E este dia

foy embandeirada toda a cerca da cidade, assi poios mu-
ros como polas torres & ê cada hQa eslaua hu masto gros-

so com hiia verga alrauessada cõ hua bandeira tamanha
como hii papa íigo de hua nao : & estas de diuersas &
alegres cores, & todas de seda, & assi as dos muros que
erào muytas. Ho Cõquão, & ho Cõpi cõ todos essoutros

officiaes sayrã a receber ho Tutão acompanhados de to-

da a gente da cidade, & todos vestidos de festa. E em
ele desembarcando no cães, despararão cinco camarás
de falcão que estauâo ceuadas pêra isso, porque ho tem
por grande festa. E sobido ho Tutão em seu andor foj

rodeado de muyta gête darmas ^ antre os Chis se cha-
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mão laboes, & abalando pêra a cidade hiâo algiis destes

bradado diante q despejassem as ruas q hia hoTulão. E
assi se fazia, & com toda esta solenidade chegou ás suas

casas onde ho deixou a gête que ho acompanhaua.

C A P I T V L O XXXI.

De como ho capitão mór mâdou recado ao Tutão
, ^

foy escripto a el rey de sua chegada. E de como dei-

xado ho embaixador em Canlão se tornou á ilha Da-
ueniaíja^

Q
Ik^abendo ho capitão mór q ho Tutâo era vindo, man-
doulhe recado pelo feytor da causa de sua vida níiqla

terra, & do embaixador q trazia pêra ei rey da China,
& do presente que lhe auia de leuar, pedindolhe que |}o

despachasse logo. Foy ho feytor bem atauiado com os q
ho acompanhauào que erào muytos criados dei rey & le-

uaua diante as trombetas do capitão mór. E chegado a

casa do Tutão que sabia que ele hia, achou ho acompa-
nhado do Comquão & do Compim , & ho Tuíão estaua

da mão ezquerda por ser auido por lugar mais hôrrado

antre os Chis & defronte deles estaua ho Ceiui que ti-

ra as deuassas como ja disse. E de todos ho ieyíor foy

muy bê recebido: & ouuido ho recado do capitão mór,
respondeo logo hoTulão que sua vinda fosse muy to boa,

& que tinha coela grande côlentamêío por estar enfor-

mado de sua bondade & dos outros Portugueses: & que
el rey seu senhor recebia muyta honrra em ser visitado

de reys, que estando no cabo do mundo querião sua a-

mizade : que prazeria a Deos que seria pêra bê, & côlê-

tamêto de lodos : & coisto outras alegres & corteses j)a-

lauras, & cada hu dos outros officiaes fez sobristo sua

fala ao feytor, mestrado o côlêtamêto q tinhão pola vi-

da do capitão n]ór , & pola amizade q el rey de Portu-

gal qria cõ el rey da China, q sabião q auia de folgar

eoela, & q logo lhe esereueriã: & ale nà verê sua r&-
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pO!5(a nã pociena ho enib;íixador pariir de Caiiíào: ii

que entre Unto lhe iwandariào d.\r lodo ho necessário,

íc ele 5c os que ouuesseiu dir coele comenào á custa dei

rev da China, porque assi ho costumaua, Sc q ho mao-
dasse logo pêra terra cò ho presente que auia de ieuar

a el rey da China, pedindo tarnbem ao capiíào mór que

fo«se a terra pêra ho verem Sc se alegrarè coele. Do que
se ele escusou , dizendo que oáo podia (x>r nenUu modo
j)or quanto e! rey seu senhor lho defendia, que se isso

«ào fora ele folsiara muylo de ho fazer, òc p«.>f lhe elrey

seu senhor defender nào podia consentir que se desse de
comer ao embaixador a custa dei rey da China íc aos

que auiào dir coele, ^ deíj>ois de se ele partir pêra on-

de el rey estaua èlào fariáo o que quisessem, ic màdou
loiTO ho emhaixatlor a terra com ho presente q auia de

Ieuar. E este foy metido em hua casa deputada pêra es-

tarem os taes f)resentes, N: a chaue dela se deu ao em-
baixador que auia nome Thome pirez íc tVra boticairo

do principe dò Afonso. 5c i>or ser discreto 5c curioso pa-

receo bem ao gouernador mandalo coesta -embaixada , q
e! rev de Portugal nào ho mandaua coela , antes cuy-

danuo q ei rey da China estaua perlo mandou a Fernáo
perez que mandasse lá hà dos seus capitães , ou quem
lhe bem parecese. E ho gouernador nào quis se nào
mandar este Tome pirez, que mandou cora conselho dos

fidalgos 5c capitães da índia, polas causas q digo, 5c

porque conheceria melhor que outro as drogas que auia

oa China. E dada a chaue da casa do presente ao em-
baixador, foràc escriptos os nomes daqueles que auiào

dir coele. E ho tutào , C\ínquào , 5c Compim escreuerào

logo a el rey da China a checada do capiíào mór, 5c tu-

do quanto tez 5c lhe sucedeo despt^is que sur^io na ilha

da veniaga ate chegar a Cantào, & ho mesmo lhe es-

creuerào o Puchàci , Ceiui. Amechacis, Toeis, Itao Pio
5c Ticos: 5c hús diziào bè dos nossos, outros mal, ou-
tros nè mal nem bè. E parndas estas cartas ho Puchàci
|>or mandado do Tulâo mandou apregoar na cidade que
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todos podesseni côprar cõ os nossos & venderlhe as mer-

cadorias q quisessem, & que nenhô fosse ousado de lhe

fazer nenhum agrauo sob graues penas : & mandou di-

zer ao capilào mór que màdasse recado aos nauios que

íicarào na ilha da veniaga que se viessem pêra Canlào,

porque ali descarregariáo, &, carregariào inelhor que lá.

Do que ho capitão mór se escusou por os nauios eslarê

lá mais seguros que em Cantão. E tambê porque se

queria tornar pêra lá como assentasse ôde auia deslar

€ terra a fazèda dei rey
,

pêra que lhe logo foy dada

iiUH casa, & foy estar nela hii escriuào da feytoria , &
assi outros nossos pêra terê carrego da fazenda. De
-que ho capilao mór mandou leuar algúa , dizendo que
como aquela fosse gastada leuarião outra: 6c coislo se

começou ho (rato antre os Chis, &, os nossos, & assi

grande amizade, & eles hião a terra & andauào lá muy
«eguros, &, tantas cousas contauào ao capitão mór da
gràdeza Sc riqueza da cidade, &. de sua abaslanc^a de
mantimentos & nobreza de gente, q ele a foy ver des-

conhecido, & vio q lhe diziào verdade. E cõ tudo Ca-
tão era aldeã pêra outras cidades que ha pelo sertão.

C vedo Fernão perez quanto os da cidade se cometa^
uào com a conuersac^ão dos Portugueses , mandou pe-

dir licença ao Tutào pêra fazer hua casa de pedra &
cal na ilha Daueniaga, pêra estar nela ho feylor dei rey
úe Portugal com sua fazenda & a teuesse segura dos
nauytos ladrões que auia no mar & ça terra: & o Tu*
t§k) lha deu.
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C A P I T V L O XXXII.

Das armadas que ho gouernador mandou pêra fora da
índia,

J aríidas pêra Portugal as nãos da carga ho gouerna-
dor iiiandou dom loáo da silueira.a fazer amizade com
os reys das ilhas de JVlaldiua, & com el rey de Hengala
& deulhe iifi nauio redondo em que fosse & hua galeo-

la de que foy por capitão loâo fidalgo capitão da orde-
«an^a em tempo Dafonso dalbuquerque , & hu bargan-
lim de q era capitão híi Tristão barbudo & hua caraue-
la , a cujo capilão não soube ho nome. E despois da
partida de dom loão, mâdou ho gouernador a loão gon-
<^aiuez de castelo branco por capitão de hiia carauela,

^ fosse correndo a cosia de Cochim ate Diu, & man-
doulhe que tomasse Baticaiá, onde deixaria híi homem
cõ ho feytor pêra comprar todo ho salitre que ouuesse,
-assi como em Honor & Mergeu , & q qualquer zambu-
co q achasse no caminho assi com salitre como cõ cairo

q ho mandasse a Cochim pêra lá lhe ser pago, &, dahi

se iria a Chaul , & saberia do feylor como estaua & as-

si a terra, & se lhe comprisse estar algfis dias no por-

to pêra assento da terra que esleuesse. E da hi se iria

a. Diu pêra saber noua da mercadoria dei rey se se des-

pachaua & como estaua, & que toda a nao de caualos
que adiasse fizesse arribar a Goa, metendo algus Por-

tugueses em cada hua , & que achando algua em algii

porto, ou descarregando caualos q a tomasse pêra el rey
seu senhor, ate os mercadores serem ouuidos: & ho
mesmo faria a qualquer nao ou zauíbuco q achasse com
especiaria, ou droga. E desj)ois da partida de loào gô-

çaluez foyse ho gouernador á cidade de Goa, dôde des-

pachou a António de saldanha pêra ho cabo de Goar-
dafum a fazer presas & dar visla a Adem pêra ver sua

ílesposição, & deulhe hua armada de ale dez velas,
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r|ualro nãos grossas & oulros nauios , & forão seus capi-

tães Simào Guedez de sousa , António ferreyra foga-

ça, Fernão goniez de lemos, Nuno fernadez de mace-

do, Anlonio de lemos & outros a que não soube os no-

mes. E lambe despachou ho gouernador Manuel de la-

cerda pêra ir recolher alguas nãos que ficarão da sua

armada q leuou ao estreito, & assi outros nauios de Por-

tugueses que tratassem per esses lugares de mouros &
fosse a Diu por Fernão martíz euãgelho , & mãdou coe-

le a Garcia da costa irmão Dafonso lopez da costa, &
ambos forão em nãos. E chegado a Diu mandou recado

a Meliqniaz por loão fernandez de Santarém escriuão da

sua nao : & i)or Meliquiaz ser muyto amigo de Manuel
àe lacerda, folgou muylo cõ sua vinda : & assi lho man-
dou dizer, roandandoílie muyto refresco, & pedindolhe

que não desembarcasse ale que ho seu patrão do mar ho

não fosse receber. E ao outro dia ho mãdou cõ muytas
fustas todas toldadas & embandeiradas & artilhadas, &
com muytos tangeres: & quando Manuel de lacerda de-

sembarcou , ho recebeo Meliquiaz com muylo prazer, &
Jhe fez muyía festa lodo aquele dia, porque de noyte

Manuel de lacerda se recolheo á sua nao, & a«si ho fez

em hu mes que ali esteue , & ajuntaranse aqui muytos
Portugueses, porq a fora a que trazia Manuel de lacer-

da eslaua ali loão gonçaluez de castelo branco na sua

carauela & outros nauios. E estado assi entrarão no por-

to de Diu alguas das fustas de Meliquiaz que vigiauão

ho mar: & auendo vista da armada Dantonio de Salda-

nha que hia pêra ho cabo de Goardafum forão dar reca-

do a Meliquiaz, & quãdo virão em Diu tãtos Portugue-
ses , &, aquela armada no mar euydarão que era algíja

4re\ção pêra tomar a cidade, & ho mesmo pareceo a
Meliquiaz quãdo ho soube, & por isso raeteo na cidade
suais gête da que tinha: & esta que veyo de refresco

dauão muytos encõtros aos nossos que andauão na cida-

de, & faziãlhe outras sobraçarias. E não as podendo eles

Bofrer ho disserão a Manuel de lacerda, que logo ho dis-

LIVRO IIII, K
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se a Meliquiaz, pregiitantlolhe cjue era aquilo. E ele lho

disse, dizendo que se não esleuera na cidade que os

mais dos Portugueses forào mortos. E Manuel de lacer-

da lhe estranhou muylo cuydar ele q per Ireit^ão lhe a-

uiâo de querer tomar a cidade, tendo amizade & paz:

& disseihe que el rey de Portugal não costuraaua de to*

mar as fortalezas por treic^âo, se não por guerra quando
se lhe não queriáo dar. E coisto se segurou Meliquiaz

& mandou des|)ejar a cidade: & passado híi mes em q
se vendeo a fazenda que Fernão martinz feytorizaua,

quiserasse Manuel de lacerda partir fie leualo : mas ele

se escondeo por não ir coele , & diziao que com medo
do gouernador por estar ali da mão de Fernão dalcaço-

ua. E vendo Manuel de lacerda q ho não podia leuar,

partiose com todas as velas que estauão em i.)iu & foy-

se a Cochim , onde achou ho gouernador.

C A P I T V L O XXXIII.

De como ho gouernadorfoy iuernar a Coefã.

JU^e Goa se partio lio gouernador f)era Cochim , onde
auia dinuernar, & hi achou grades brigas antre Afonso
lopez da costa &, Lourenc^o moreno. E a causa fora porq

hu seu criado sabendo que ho comprador Dafonso lopez

tomara híi pouco de pescado a híi seu moço saltou na
cozinha do mesmo Afonso lopez & tomou quàto pescado

hi achou, peio q Afonso Id^ez ho foy espancar á sua ca-

sa: do que Lourêc^o moreno se ouue por muyto injuria-

do por ser home honrrado , & dali por diãte andaua a-

companhado de muytos homês armados de laças & dou-

tras armas como que esperaua de vingar a injuria que
dizia ter recebido, & hCia noyte saltou com híi irmão

Dafonso lopez da costa pêra ho matar: o que não poxie

fazer. E vendo isto algús fidalgos que estauão em Co-
chim

,
porque a cousa não viesse a mais & se seguisse

luór mal, pedirão a Aires da silua capitão da fortaleza
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qne mandasse a Loijrcn(;o inoreno que não trouuesse

l]on)ês aririados, & quando náo quisesse se não Irazelos

que ho predesse. O que ele fez: do que Lourêço more-

no se ouue por muyto mais injuriado que dantes, & che-

gado ho gouernador a Cochinri lhe fez queixume assi Da-
fonso lopez como l')aires da silua , & ajudou ho a isso

Diogo pereyra de Cochim seu amigo muyto grande &
priuado do gouernador, & ambos lhe afearão ho caso

grandemente: & por isso & por ele estar algia tanto des-

contente Dafonso lopez, sem se mais enformar da cousa

como passara, ho prendeo logo na pousada, defendendo
que não pousassem seus irmãos coeje, & sem nenhua or-

dem de juyzo tirou a capitania a Aires da silua & de-

gradouho pêra Malaca, pêra onde determinaua de man-
dar dom Aleixo de meneses com poder de gouernador
pêra concertar a deferença que lá auia aníre Nuno vaz

pereyra & António pacheco sobre a capitania da forta-

leza: o que soube por Veríssimo pacheco irmão Danto-
nio pacheco que chegara então de Malaca , & lhe disse

que despois da partida de Fernão perez pêra a China,
Nuno vaz se concertara com António pacheco, pêra ^
gouernassem ambos Malaca: no q se ele fiando se fora

pêra a fortaleza da ilha das nãos donde estaua, E des-

pois dalgijs dias vindo hfi dia ambos da igreja, ho toma-
rão vinte homês q Nuno vaz pêra isso tinha & leuarãno
á fortaleza, onde Nuno vaz ho mandou meter na coua,
E sabendo ele veríssimo pacheco a prisam de seu irmão
se acolhera no nauio conceição de que era capitão, assi

polo não prêderem como pêra vir dizer ao gouernador
este caso como passaua , & pêra concertar esta deferen-
ça & meter de posse da capitania de Malaca a Afonso
lopez da costa que a irouuera de Portugal, queria ho
gouernador mandar dona Aleixo,

K 2
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C A P I T V L O XXXIIIÍ.

De como dom Aleixo de meneses chcíjou a Malaca Sf a-

c/iQU q lhe fazia guerra el rey de Bintão.

E prestes a armada em que auia dir parlio deCochira
ê Abril, indo ele ê Santiago njenor , & Afonso iopez da
cosia na espera peqna , & Duarte de melo q leuaua a

capitania mór do mar de Malaca em hú jungo : & irião

nestes nauios bè trezentos Portugueses, & muyta arte-

Iharia & munições & mantimêtos de que Malaca tinha

necessidade. E vendo Aires da silua que bo mandaua
ho gouernador nesta frota degradado sê nenhiia causa,
determinaua de ho matar ás punhaladas & irse pêra os

mouros: & tiraràno disso Christouão de sousa, Francis-

co de sousa tauares & Manuel de lacerda. E todauia ã-

tes de sua partida quis perguntar ao gouernador a cau-

sa porque ho degradaua, & foy lho pregiitar indo coele

estes três. E o gouernador ho não quis o juir antes ho
êpurrou muyto rijo dizendo que se fosse. E partido dom
Aleixo em Abril de mil & quinhètos Sc dezoyto chegou
a Malaca, onde achou que el rey de Binlào era vindo

ao Pago híi lugar dezoyto legoas de Malaca pelo rio a-

cima , & tinha feyta htia forte tràqueyra em Muar cin-

co legoas de Malaca no mesmo rio, & tinha hi muyta
gente, assi na terra como no mar em lancharas, & por

capitão hii valete mouro malayo chamado çancotea de-

raja: & este corria a Malaca por mar & malaualhe os

pescadores que andauão pescando , & assi outros nossos

amigos q hiào tratar cõ suas mercadorias : de modo que
ninguém ousaua de sayr fora, & não somente fazia isto

no mar, mas também salíeaua a terra muyto amiúde
que ninguém estaua seguro. E chegado dom Aleixo sol-

tou António pacheco & meteo de posse da capitania da
fortaleza Afonso Iopez da costa, & da do mar Duarte
de melo

,
que logo sayo ao mar com sua armada , cujos
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capitães forâo eJe , Diogo pacheco, Pero de Jaria & as-

si outros, mas nem por isso a armada dos imigos dei-

xaua de correr como dates, & ouue mu}'tos recontros

com a nossa armada & sempre lhe fugia leuando a

peor. E assi andarão ate q Fernão perez veyo da^ Chi-

na, como direy a diãte quando os nossos destruyrão es-

ta trauqueyra de Muar.

CAPITVLO XXXV.

Em que se escreuem as ilhas de Míddiua
^ ^ o que ha

nelas. E de como dom loâo da siiueira assentou paz

c^' trato com el rey de Maldiua.

JL artido dom loão da siiueira de Cochím ,
seguio sua

rota pêra as ilhas de Maldiua, q se aífirma serem ses-

senta legoas da costa do Malabar ou pouco mais , & he

hú grandíssimo arcepelago delas : & dizem os mouros
nauegantes q sam doze mii & corêta & oyto, & come-

<jão ao mar de monte Deli ode estão os baixos de Pádua,

& vão por aqla corda contra Malaca. E eonio disse na

discrii^ào do Malabar, tê os mouros q estas ilhas forâo

terra ^rme, & que se fez em ilhas com ho mar q cobria

a terra do Malabar, & correo pêra esla & feia em ilhas,

& ho Malabar íicou terra firme. E isto parece ser assi

por quam juntas estas ilhas sam húas com outras & quam
pequenas, que andado eu antrelas ho vi: as primeyras

sam quatro pequenas &, rasas como ho sam quasr todas,

& hua delas se chama Maldiua, & desta se chamào to-

das em gerai as ilhas de Maldiua, & nesta ha hú rey &
em outra ilha que se chama Cádaluz ba outro, &. a es-

tes obedece a gête das outras, de que muytas sam des-

pouoadas por amor da grade multidão de mosquitos (jue

ha nelas. E nas q eslào da banda do sul dizem que ha
muyta prata & muyto boa, & em todas ha muytos pal-

mares (jue dão coquos de cujas cascas se faz ho cayro

,

que he boa mercadoria pêra toda a Índia, era q fazeaí
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dole toda a cordoalha que se nela gasta, assi pêra nãos

& nauios como pêra outras cousas. Ha nestas ilhas muy-
to pescado q seco lhe chamâo nioxama q leuào por mer-
cadoria a rniiytas partes, & assi hus búzios brancos pe-

quenos a que chamão cauris que seruê de moeda miúda
em Bengala, porque sam mais limpos que ho cobre de
que a auião de fazer, que dizem que lhe cuja as mãos.

Fazêse nelas muytos & niuy ricos panos douro & de se-

da , & dalgodão que antre os mouros valem muyto pêra

seu vestir: põe também aqui ás toucas os melhores vi-

uos douro & de seda q em outja parte do mudo, & assi

ha muytas tartarugas cujas cochas sam muyto boa mer-
cadoria pêra Cambaya. Achasse também nelas ho mais
âmbar & ho mais fino que se acha em oufra parte al-

giaa, & dizê os seus moradores que se faz desta maney-
ra. Bem dentro no arcepelago destas ilhas, nas mayores
delas ha muytas eruas cheirosas de que se mantém híias

grandes aues que se crião nestas ilhas, & a que os mo-
radores chamao anacangripasqui. Estas aues se amei-
joào ê hijas rochas questão nas mesmas iJhas ao lonsfo

do mar, & ali deitão seu esterco que he ho âmbar: &
he de três qualidades , ho primeyro he brãco & este he
muyto fino, & achasse nas mesmas rochas que fica pe-

gado assi como as aues ho deitão, & chamàlhe os da ter-

ra ponáhatnbar, que quer dizer âmbar douro, & vai mais
que todos porque se acha pouco, & com muyto mór tra-

balho que os outros dous que sara pardo & preto, que
se fazem do branco: que estando nestas rochas que di-

go per tempo vê a cair no mar cõ grandes tempestades
de ventos, & caido este âmbar em grandes pedaços an^

da no raár ate q sae em al2:iias prayas , & chamanlhe
cuambar, q quer dizer âmbar dagoa

,
porque por ser

muyto lauado tem perdida grande parte da fineza, & a
outro chamão manimbar, que quer dizer âmbar de pes-

cado, & he preto: porque tem que sendo pardo foy co-

mido de Baleas ou doutros peixes muyto grades que ha

ôntrestas ilhas, &, não ho podeado disistir ho tornarão a
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laçar assí preto, & este vai pouco por ter perdida qua-

si toda sua virtude. Os moradores destas ilhas pola mayor
parte sam gentios & tem a Jingoa malabar, mas em Mal-

diua & Candaluz ha muytos mouros malabares: sam os

moradores homês pequenos & nào presiâo pêra guerra
,

& assi tem poucas armas. Sam geralmente grandes fey-

ticeiros, em tanto que visiuelmête lhes vem falar os dia-

bos : tem como disse duus reys que tem grandes tesou-

ros de prata & dambar. E indo dom leão da silueira por

sua viagê despois de fazer algíias presas em nãos de

mouros nossos immigos foy ter á ilha de JMaldiua pêra

assentar trato com el rey, com quê se vio em terra com
arrefens que lhe derão. E el rey ho recebeo com gran-

de festa eslàdo acompanhado de muytos senhores seus

vassalos, & ele atauiado ao modo dos reys do malabar,

<]ue assi se serue em toda maneyra de seu seruic^o , &
assi tem os paços como eles. E vendose dom íoào com
el rey assentarão paz perpetua: & que ho gouernador
podesse mandar assentar feytoria em sua terra, onde
lhe niandaria vender todo ho cairo de que teuesse ne-

cessidade , & assi as outras mercadorias que auia nas

ilhas, onde dô loâo esteue esperando a moução pêra Bê-
gala, & assi ficou ate q veo.

CAPITVLO XXXVL

De como ho capitão mor do mar António de saldanha

foy fazer presas ao cabo de Goardafum
,

^- do que
lá fez.

Jrlo capitão mór do mar António de saídanha que par-
tio de Goa pêra ho cabo de Goardafum chegou a ele
com toda sua ar/nada em que leuaria passante de tre-

zentos dos nossos, & hi fez alguas presas nessas nãos
de mouros que sayáo do estreito pêra a Índia a comprar
suas mercadorias: & como ho mais do que leuão quan-
do vào he dinheiro, fez ho capitão moor com os outros
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capitães inuy ricas presas, E daqui andado a vista da
cidade Dadem foy ler ás portas do estreito com deter-

minação dêtrar nele & saber algiia noua da armada dos

rumes, de que todauia se tinha sospeita que auia dir á
índia. E poendo sua determinação em conselho com
seus capitães, foy acordado que não entrasse no estrei-

to, porque se entrasse seria forçado inuernar nele por

ser tarde, & inuernando lhe morreria toda a gente: &
por isso cessou de sua determinação & foyse inuernar a

Ormuz: &. fazendo volta pêra isso se determinou que
desse na cidade de Barbora que está dali a vinte cinco

leg-oas tornando pêra ho cabo deGoardafum na costa de
Ethiopia em onze grãos da banda do norte abastada de
niuytos mantimentos que ha na mesma terra, em que
também ha muyto ouro, marfim & cera que lhe trazem

do sertão: & por isso he de grande trato, & vão a ela

muytas nãos Dadem, & do reyno de Cambaya com suas

mercadorias, & leuão destas da terra. Seus moradores
sam mouros & todos falão arauia: tem rey sobre si tam-

bém mouro, & paga parias ao preste & leuantaselhe aas

vezes. E chegando ho capitão mór com sua armada ao
porto desta cidade achoua despejada de todo que os seus

moradores fugirão com medo dos nossos sabendo que
íornauão das portas do estreito: receado que dessem ne-

les. E primeyro que se fossem da cidade a despejarão

de suas fazendas: & por isso os nossos quando desem-
baraçarão , nem acharão quem lhes resistisse, nem me-
nos acharão que roubar, & não teuerão mais que dar fo-

go á cidade que ardeo toda. E isto feyto tornouse ho
capitão mór a embarcar com sua gele, & partiose pêra

Ormuz onde foy ter em Mayo & hi inuernou, & em A-
gosto se tornou pêra a índia.
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C A P I T V L o XXXVIÍ.

Em que se escreue ho grande ^ abastado reyno de

Bengala.

JLÍom loão da silueíra q esíaua em Maldiua esperando

ppra ir a Bengala, partiose vinda a moução, & sem lhe

acõlecer cousa que seja de contar a noue dias de Mayo
de mil & quinhêtos & dezoylo foy surgir na cidade de

Chetigã cidade de Bêgala
,
que he hij reyno dos mayo-

res & mais ricos & abastados reynos de ioda a Índia.

Tem cento & vinte legoas de costa pouco mais ou me-

nos ao longo daquela enseada a q os Cosmógrafos cha-

ma signo gãgetico por amor do rio ganges que se vay
ali meter no mar Indico per duas bocas, & outras tantas

legoas tem pelo sertão ao logo do Gãges , díja parte &
doutra: de modo que ocupa grande parte de terra, de
que algiia he montuosa & a outra chaà : he geralmente
muylo abastado de mantimêtos, & muyto mais que to-

dos os outros reynos da índia, assi de Irigo como dar-

roz, de gado grosso & miúdo de que ha criação sem con-
to: &, assi ha mnyía caça de montaria & daltenaria , &
de muyto pescado & fruytas, & tudo tão barato que pa-

rece cousa impossiuel, porque hu boy por grade que se-

ja nâo vai mais que duas tangas que pola nossa moeda
sam seys viníeis , hCía dúzia de boas galinhas húa tan-

ga, hu fardo darroz que sam três alqueires dez rs, & as-

si ho mais. Fazse em todo este reyno muylo & bò açú-
car, & leuàno ê fardos pêra outras partes, & fazense
muylas conseruas de gengibre, de que ha muyto & de
fruyias despinho & doutras. Crianse tanibem neste rey-
no muytos caualos do tamanho de facas Dingraterra:
nace geralmête por toda esta terra muyla pimenta lon-

ga, & grande soma dalgodáo de que se fazem muytas
sortes de panos muyto delgados, hus brancos & outros
pintados, & todo ho fiado de que se tecem he fiado em

I*IVRO IIII. L
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roda. Meíesse por este reyno como disse no mar ho rio

gãges por dous brados & da foz dú á do outro ha oytêla

iegoas : os gêlios deste reyno tem a sua agoa por san-

ta , a rezão disso nào a pude saber, vâo todos a lauarse

nele , & assi doutras partes : & he híia das grandes ro-

marias que ha anlreles , & crem que iauandose com a

sua agoa íicão limpos de todos seus pecados, em tanto

que a el rey de Narsinga porq não se pode lá ir lauar

Jhe trazê cada somana poJa posta bu barril dagoa & la-

uasse coela. Ho nacimento dele não se sabe onde he

:

estào situadas ao longo dele diía parte & doutra niuytas

& rauy fermosas cidades, principalmente híia que se

chama gouro que está por ele acima cê legoas do mar,
& será de bê feytas quatro legoas de comprido, Sc a lar-

gura he [)ouca : he rasa porem muyto forte, porque de
diáte a cerca ho ganges, & por detrás hua alagoa gran-

de & funda que nadarão nela nãos de quatrocentos to-

neis : & detrás desta alagoa vão grandes matas em que
se crião muytos alifantes, tigres, on(^as & outras alimá-

rias brauas : & porque estas Uialas fortalecem a cidade

Jiào querem os reys de Bêgala que se cortem, & por is-

so sani muyto bastas. Ha nelas muytos & nobres edifí-

cios, assi de mezquitas como de casas de senhores que
andão na corte dei rey de Bengala, que aqui tem seu

assento em hus sumptuosos paços q sam tamanhos como
a cidade Deuora, as casas sam térreas lauradas douro &
dazul, & tem muytos pátios & jardins , & muyto abas-

tada de màtiuientos. He pouoada de mouros & de gen-

tios , & morão nela muytos estrangeiros, assi Persianos

como Coraçones, Rumes & Abexins, q vindo ali ter cõ

suas mercadorias se deixarão ficar vendo a grossura da

terra. Os Bêgalas sam homês bê a])essoados , discretos

& muyto falsos: as molheres sam fermosas, & assi híjs

como os outros se trata muyto limpamête em seu vesti-

do, & sam muyto dados a comer bem & a beber, & a

outros vicios, & seruense nobremente, & os mais dos

seruidores sam capados por amor das molheres de que
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sam muy ciosos, & pêra lhe oulharem por suas fazen-

das. Ha em Bengala outras muytas cidades, assi jk)!o

sertão, como ao longo do ganges q aqui estreita mais

que em outras partes: & do gouro a vite legoas polo

ganges acima acaba ho reyno de Bengala em híia forta-

leza chamada Gori que eslá da banda dalem : & dizem

os mouros q ainda dali a cem legoas se nauega este rio.

Na costa do mar não tê este reyno mais que dous por-

tos em duas cidades hua chamada Chetigão vinte legoas

díja das fozes do ganges: & neste porto se carregào &
descarregão principalmête as mercadorias que vê dou-

tras partes a Bêgala & de Bêgala pêra outros reynos :

& a alfandega desta cidade rede muyto a el rey de Ben-

gala : ho outro porto se chama Sategão na outra foz do

gãges oytenta legoas por mar de Chetigão, mas não he

de tamanho traio nem a sua alfandega não rende tanto

como estoutra. El rey de Bengala he mouro & seruesse

com grade estado & muyta policia, & por estado tê três

géneros de musicas, a do seu reyno, de Narsinga & de
Cambaya, & de todos tem muytos músicos, & tê hu can-

tor mór q tem doze mil cruzados de renda. Das portas

a dêtro se serue cora capados que por tempo faz gran-

des senhores & gouernadores de cidades q na lingoa da
terra se chamão lascares: no betele q come lhe ianção

cânfora de borneo, de q vai na índia a cincoêta cruza-

dos ho arrátel, & desta cãfora que vay no cuspoqueele
cospe em hu cospidor douro tê ho seu camareyro dous
mil cruzados de rêda. He muyto mais rico de tesouro q
nenhíj rey da índia, & muyto poderoso de gele, as&i de
caualo como de pé, & por isso lhe obedece & pagão pá-

reas algíis reys & senhores seus vezinhos, & por ele ser

mouro muytos gê ti os do reyno se tornarão mouros.

L 2
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C A P I T V L O XXXVIII.

De corno do loâo da silueira aportou na cidade de Che-

úgâo , é/doq lhe aconteceo.

JU^espois de dom louo da silueira partir de Maldiua pê-

ra Beng;ala í\)y aferrar sua costa a noue dias de Mayo
de mil & quinhetos & dezoyto, em q surgio na barra da
cidade de Cheiigào: muyto abastada dagoa, tanto q
por cada rua corre iiú ribeiro &, seruesso por pontes, as

casas térreas & de taipa cuberlas doía. Cidade de gran-

de trato por auer nela niuytos mercadores &. todos ricos,

& por isso se iratão niuyto bê: & he gouernada por hu
goueríiador a q os da terra chama lascar, & he vassalo

dei rey de Bengala. E sabendo ele q o capitão iiiór es-

taua na barra cõ medo de lhe fazer mal por se achar

desapercebido pêra se defender, lhe njandou pedir paz

cõ hil presente de refresco. Ao q ho caj)itào respòdeo ^
era contente de Jhe dar paz, k, por estar doente se não

via logo coele pêra a assentarè do modo q auia de ser,

q como se achasse niellior se verião & a assenlariao. E
sabêdo ho Lascar q tinha espado pêra se fortalecer, for-

taleceose logo cò hiia tranqueira de duas faces q man-
dou fazer diante do porto êtulíiada darea, & artilhada cõ

algíias bombardas roqueiras cõ determinaqáo de se de-

fender dos nossos. E mandandolhe ho capitão tnór dizer

q lhe mandasse vêder algus màlimêtos. Kespondeo q os

não auia na terra. O q ele tendo a mao sinal por saber

q toda Bengala era muy abastada deles, náo quhs gas-

tar mais têpo, & mandou tomar per Tristão barbudo hua

charapana q estaua surta no porto carregada darroz
, q

era du Chatim da mesma cidade, & aos brados q derào

os que estauão na champana acodio grossa gête darmas

da cidade á praya , & começarão de tirar frechadas aos

nossos q leuauão a Chãpana
,
que vedo tanta gête jun-

ta deLtíueranse tirandolhe bombardadas. E como se a
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cousa assi trauou mandou dom loão em socorro de Tris-

tão barbudo ho seu batel cõ gente & artelharia , & assi

loão fidalgo na sua galeota , & cô sua vinda se ateou a

peleja de maneyra q durou ate noyte sem dos nossos

morrer nenhu & dos immigos muytos. Do q ho Lascar

ficou tão menencorio q determinou de se vingar, & lo-

go aqla noyte màdou fazer prestes cê calaluzes que ti-

nha, & anlemanhaã se êbarcou neles cò sua gête q se-

ria obra de cinco mil homês os mais deles frecheiros. E
sabêdo dõ loão ho apercebimêto dos imigos por suas es-

pias , apercebeose tambê pêra ho dia seguinte, & fez

embarcar a mór parte de sua gete nos bateys do seu

nauio & da carauela , & no barganlim , & na galeota:

& mãdou a loão fidalgo q vindo os imigos fosse pelejar

coeles leuando esta gête q serião cêto & cincoêta homês
portugueses, & ele auia de ficar no nauio & na galeota

pêra lhe dar costas &. fazer tirar cõ a artelharia auêdo
disso necessidade: porq dali lhe auia de dar muyto mór
ajuda q indo coeles á peleja. K como os nossos estauào

prestes pêra receber os imigos , eui os vedo abalar ja

inenhaã clara lhe sayrão tirandolhe a galeota, & ho bar-

gãíim q hiào diàte muytas bõbardadas, & assi a capitai-

na & a carauela , &, como os imigos vinhão muyto jutos

comerão os tiros de dar por eles & fazerlhe algíi dano
de que eles começarão dauer medo , &. mais por não ]e-

uarê artelharia que não tinhão outra se não a q ficaua

na tranqueira
,
que posto q jugaua não fazia nenhíi no-

jo aos nossos, q de cada vez lho fazião mayor, arrôban-
dolhe algíís calaluzes dos diãteiros. E parecêdo ao Las-
car que por esta causa os q hiào diante aueriào medo
mandou os mudar pêra trás, & ele pos se na diãteira cõ
os traseiros, & estes como vinhão de nouo, <k cõ ho Las-
car q os esforqaua perfiarào hu pedaço por aferrar os
nossos, sofrendo ho Ímpeto da nossa artelharia q fez ne-
les assaz de dano: & os nossos q bê ho viào não os dei-

xauào aferrar, porq pêra quantos os imigos erao irlhes

hia muyto niai se os abairroassem , &. por isso ho não
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consentirão desparâdo sempre sua artelharia em roda vi-

ua: & rõpêdo por antreles muylas vezes de q lhe ar-

rombarão muytos calaluzes, & lhe matarão & ferirão

muyta gente, cõ o q desmayarào, de maneyra q por

mais que ho Lascar os esforçaua nuca os pode ler &
fugirão pêra terra, & os nossos os não quisera seguir

por seiê tàtos & eles tão poucos, & cõlêtaranse cõ o que
ti n hão feyto & cõ lhe tomarê cinco calaluzes. E vedo ho
Lascar q os nossos ho não seguirão deixouse estar no
mar pêra ver o q mais fazião & eles não fizerão mais q
tornarse pêra ho capitão n>ór, q lhe fez muyta festa por

sua vitoria, & acrecentou sua armada cõ os cinco cala-

luzes dos imigos : & vedo ele q se trauaua a guerra nã
quis estar tão perto da cidade, receado que lhe poses-

sem de noyte fogo á frota, & determinado de ir pousar
jrUo du ilheo q se fazia ao mar raea íegoa da cidade,
mandou lá loão fidalgo na sua galeota a sondalo pêra
ver se tinhâo bõ surgidouro. E ho Lascar q ainda esla-

ua no mar vedo apartar a galeota da outra frota, des-

pois q vio pêra õde hia pareceolhe q a poderia tomar
porq fazia calma, & nâ lhe poderião socorrer a capitai-

na nê a carauela , & esforcãdose nislo & nos seus re-

meiros q remarião rijo, vedo q a galeola era quasi pe-

gada cõ ho ilheo, arrâca do porto cõ toda sua frota a
boga ai-rãcada , dado os seus hfia grila cõ prazer de lhe

parecer q linhão a galeota tomada. O q vedo ho capi-

tão mór mãdou logo ho bargàtí & os dous bafeys a so-

correla , a q os imigos por serê muytos ê demasia aper-

tarão (alo q por mais bõbardadas nê espingardadas q os

nossos tirarão não deixarão de chegar á galeota, êlão se

seruirã os nossos dalguas panelas de poluora q tinha

mas forão tão poucas que logo se gastarão: & os imi-

gos os êtrarão, posto que sobristo foy híía áspera peleja

em que os nossos ho fizerão rauy esforçadamente, der-

ribando muytos dos imigos : q como erão demasiada-
mente mais que os nossos os entrarão ferindo os todos

de muytas frechadas. E durando assi a peleja, & estan-
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do OS inimigos hus pelejando com os nossos & outros

pegados cõ ho leme da galeola, 6c atoandoa pêra a le-

uarem á cidade, posto q os nossos pelejauão chega Tris-

tão barbudo & os bateis & rompem pelos imigos como
corisco, principalniête Tristão barbudo que chegou pri-

meyro, desparando sua artelharia & lançado os seus mu}'-

tas panelas de poiuora q leuauão nos caialuzes dos imi-

gos que logo come^auão de arder, & os imigos com me-
do se lançauão ao mar: & coeste ardil em muy pouco

espaço foy a galeota desapressada dos imigos que a ti-

nhão cercada, Sc como loão fidalgo & os seus ficarão so-

mente cõ os inimigos que eslauão denlro na galeota le-

go os fizerào despt-jar, que lodos se lançarão ao mar com
medo, tÍL. ela ficou chea doutros muy tos cj os nossos ma-
tarão: & aprouue a nosso senhor q nenhíi dos nossos

não morreo, nem então nê despois de muytas feridas de

q todos ficarão feridos, E desapressada a galeota que se

fez em corpo cõ ho bargãtim & bateys desbaratarãse os

imigos & fugirão pêra a cidade, & passando ])or diate

da capitaina & da carauela forão seruidos de muytas bô-

bardadas : & assi se recolherão com muytos caialuzes

queymados & metidos no fundo & muyta gente morta
& ferida. E vendo ho Lascar quão pouco ganhaua na
guerra , tornou a mandar pedir paz ao capitão mór por

hu Chatim de Choraraandel, prometendolhe de lhe con-
sentir trato na cidade, & darihe todos os mantimêtos de
que leuesse necessidade, & disto deu arrefens com que
a paz ficou segura: & despois q se começou a conuersa-
ção dos nossos com os da cidade, foy a amizade tanta
que ho capitão mór tornou os arrefês, & assi ficou ali ate
passar ho inuerno q hi auia de ter: mas como ho Las-
car era homem de pouca fee k, cheo de treição, não du-
rou muyto ê goardar a fee q prometera, & logo qbrou a
paz : cuydando q por ser inuerno poderia tomar os nos-
sos , & ajíítando muyto grande frota deu sobre os nos-
sos q se defenderão lambera q os fizerão afastar: & as-

si se tornou a guerra a renouar, & ouue muytas pelejas
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âtre os nossos & os iniigos, assi no mar como na terra,

& quis nosso senhor q os nossos vencerão sempre. E
vendo dõ loao q a guerra hia em crecimento, foyse do

porto pêra a barra por tirar os nossos dopressam, & não

se foy de todo por ser ja inuerno. E estando aqui soube

hu dia que polo rio acima dali a luia legoa estauão na
borda dagoa certas jangadas de fogo que os immigos
querião lançar pêra lhe queimarem os nauios. E porque
isto era cousa de muyto perigo, determinou dom loão

de lhe atalhar com mandar queimar as jangadas onde
cstauão , & assi por conselho de lodos mandou lá Tris-

tão barbudo capitão do bargantim
, q foy, &, não acha-

do nada se tornou : & tornandose ja a vista da frota ho

alcançarão cinco lancharas em q hião trezentos frechei-

ros. E receado dom loão que tomassem Tristão barbu-

do ho mandou socorrer per hii Gaspar fernãdez caualey-

ro fidalgo morador era Pombal
,
que mandou no seu ba-

tel com quinze Portuguesas, & o batel leuaua híi falcão.

E como Gaspar fernandez era muyto esforçado fez re-

mar ho balei tão rijo que chegou primeyro ás lancharas

que ho bargantim , & cô a fúria dos remeyros foy en-

uistir com híja que hia na dianteira, & em chegando a
ela se deitou dentro cõ seus companheiros, |X)sio que
os immigos perfiarao bem cò laçadas & frechadas por

lhes def(^nder a entrada, mas não poderão: & em os Por-

tugueses entrando matarão algijs deles & os outros com
medo se lançarão ao mar & saluarãse na terra que era

perto. E sendo esta despejada tornouse Gaspar fernan-

dez ao batel com os outros & remete a outra lanchara q
vinha parele : & porê os mouros não ousarão desperar &
forão varar em terra dõde forão as frechadas tantas so-

bre Gaspar Fernãdez & seus côpanheiros que os trata-

rão muyto mal de feridas, & porque lhe não podião che-

gar virarão sobre as três a que Tristão barbudo íiraua

ás bõbardadas. E os mouros como virão que ho batel hia

contreles tendo ja desbaratadas as outras duas lancharas

fugirão ho mais que poderão, & Gaspar fernandez as
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não seguío por eslar rouylo mal ferido de híia frechada

em húa perna q não se podia ter, & assi os outros tam-

bê, de que morreo híí filho do mesmo Gaspar fernandez,

que com a ajuda de nosso senhor foy o que desbaratou

as lancharas com seus cõpanheiros , sem Tristão barbu-

do ter que fazer, posto que sua vontade foy boa pêra

ho ajudar. E desbaratadas as lancharas se forão pêra

dom loão a cuja vista se fez este feyto, & a quem Gas-

par fernandez leuou a lãchara que tomou. E prosseguin-

do ho inuerno por diante foy a agoa tanta que choueo

que apodreceo toda a enxárcia dos nauios da armada,

& dom loao com toda sua gente passou muyto má vida,

assi cõ a grade inuernada como com fome : & vendo a

frola sem enxárcia & que não podia nauegar mandou
em hua aldea de pescadores que estaua hi perto tomar

quãtas redes tinhão, & delas mandou fazer em lerra

íiordas pêra as enxárcias. E estando nisto veyo ho Las-

car com muyía gête pêra ho estoruar, & ouue híia muy-
to grande peleja antreles & os nossos. E despois dis-

to tornou a auer paz antre ho Lascar & dom loão, de

q se ele não fiou sem lhe o Lascar dar arrefês , & ê-

tregue deles se tornou ao porlo õde aiíida esteue quin-

ze dias fazendo fazèda.

CAPITVLO XXXIX,

Como vtdo ho Lascar de Chetigão q não podia tomar ho

capitão mor lhe armou hua treição^ <^ de como ho nos-

so senho?' liurou dela.

J2j neste tempo qne era ja no cabo do inuerno lhe che-

gou híi èbaixador q dizia ser do senor da cidade Darra-
cào, & da sua parle lhe deu hú rubi que despois foy a-

ualiado em seyscêtos cruzados , & quatro paraós carre-

gados de mantimentos, dizêdolhe da parle do senhor
Darracão, que pola fama que tinha delrey de Porlugal
desejaua de ter amizade coele & que teuesse trato em

LIVRO IIII. M
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sua terra. E sabendo ele que estaua naquele porto, lhe

mandaua pedir que quisesse ir ao seu, onde acharia mais

verdadeyra amizade que naquele, [)orque a gête daque-

la terra ondestaua era muy falsa & enganosa: & bem
lhe pesaua das mentiras & enganos que ho Lascar de

ChetigSo vsara coele & sabia que auia dusar se hi mais

esteuesse, por isso que se fosse pêra a sua cidade & lá

assentaria feytoria. E isto tudo era nienlira, que \êdo

ho Lascar que não podia desbaratar dom loão : quis ver

se ho podia desbaratar com este ardil que concertou coes-

le senhor Darracão também vassalo dei rey de Bengala,

a que se mandou queixar da destruyçâo que dom ioào

jfizera em Chetigão. E cuydando dom loâo que a embai-

xada era de verdade, partiose com ho embaixador que
lhe disse q dali a Arracão não auia mais doyLo legoas,

que era por hu rio acima em cuja foz achou muytos ca-

laluztís & lancharas que agoardauào por ele com muy-
to refresco: & dos que estauao nelas foy recebido cô

grande fesla, & por dito do embaixador entrou por este

rio acima, onde lhe dizia que estaua a cidade, & que
poderiâo ir por ele os seus nauios, & dez legoas por ele

acharão hua estacada, & ali estreitaua ho rio tanto que
escassamente a capilaina podia caber: & a fora isso era

ho aruoredo tão basto díia parle & doutra que cobria ho

rio. Dom loâo não quis passar dali
,
parecendolhe que

lhe queriâo fazer Ireição , & dissimulou com ho embai-

xador , dizêdo que ho seu nauio não podia passar, & q
ho não auia de deixar soo: q se ho senhor Darracão ali

quisesse vir se não q se tornaria. E coeste recado se foy

ho êbaixador & não tornou mais : & vedo dô loão q pas-

sauão seys dias sem tornar não esperou mais & tornou-

se crendo de todo q aquilo era treição , & tornandose

achou no meyo do rio começadas grades estacadas q os

mouros fizerão despois q ele passou, pêra q lhe tolhes-

sem a passajê & lhe tomassem os nauios & ho matassem
com quantos hiào na frota: o que se fizera se não se

tornara tão asinha , & ele não achou ninguém nas esta-



LIVRO IIÍI. CAPITVLO XL. 91

cadas porej os q as faziào fugirão sabêdo q se lornaua,

E vedo ele q nã vinha ho senor Darracao nem seu re-

cado não quis mais esperar & parliose pêra a ilha de

Ceilão onde sabia q ho Gouernador auia de ir fazer hiia

fortaleza. E partido leuantouselhe lohao fidalgo, & tor-

nuuse aa boca deste rio Darracao a fazer presas e nãos

que sabia q auiào de sair delle , & pêra dissimular mã-

dou ha presente ao senhor Darracao por dous dos nos-

sos, raandandolhe dizer que ho capitão mór ho deixara

ali pêra assentar paz coele por quanto não poderá espe-

rar sua vinda por ser tarde & ter muylo q fazer ê ou-

tra parte. E vendo ho senhor Darracao os nossos que

lhe leuarào este recado com ho presente mandou os lo-

go malar: & ja que se não pode vingar no capilão mór

quilo fazer ê loão fidalgo, mãdando muytas lancharas &
calaluzes com gente de guerra pêra que ho tomassem,

q assi ho ouuerão de fazer se nosso senhor ho não liura-

ra milagrosamente, pelejando com os immigos quasi to-

do hu dia em que quasi ho teuerão entrado & lhe feri-

rão coreia dos seus, & não teue outro remédio se não

cortar as amarras com qoe estaua surto, & com ho ven-

to que ventaua acolheose sem os immigos ho poderem
alcanqar, & dali se foy & andou por outras muytas par-

les em que lhe matarão algíis homês & catiuarào uulros

sem fazer nenhíja presa, & por derradeyro tornouse á

índia onde gouernaua Diogo lopez de sequeyra que lhe

perdoou. CAPITVLO XL.

De como lorqt mazcarenhas foy a terra dos Lequios ^
do que lá passou.

JL/espois de Fernão perez estar em Cantão soube que
passada a cidade de Catão hia hí5a terra muy grande
ao sueste q se chamaua Lequia: terra muyto rica dou-

ro & de prata, sedas soltas & tecidas, porcelanas & ou-

tras mercadorias como na China : & por isso auia lá

M 2
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grandes mercadores. E pêra saber se era assi mandou
Jaa lorge mazcarenhas que foy ter a hua cidade chama-
da Chincheo, em que lhe pareceo que auia mais rica

gente que em Cantão, & que vgauào de mais policia,

& soube que dali hiào cadãno quatro jungos a Malaca
antes q fosse dei rey de Portugal carregados douro &
de prata em barras, & cô outras mercadorias mais ri-

cas q a da China, & trazião em retorno mercadorias da

índia , & com medo dos nossos não forâo laa mais : &
dos Chins se prouiáo das taes mercadorias, & por isso

cÔprarão bem as que lorge mazcarenhas leuaua , & ele

os prouocou a dizerem que hirião dali por diante a Ma-
laca. Mas não ho fízerão despois assi

,
porem era quàto

ali esíeue achou muyta amizade & boa cõuersa(^ào na

gente daquela terra, que he gêtia & alua & toda fer-

iBosa, & tratasse muylo bem.

C A P I T V L O XLI.

De como sabendo lio ccqÂtão mór Fernão perez ho aper-

to em que eslaiia Malaca se parlio da ilha da veniaga,

^' de como chegou a Malaca.

jLlespois de partido lorge mazcarenhas pêra Lequia,
chegou de Malaca á ilha da veniaga ho jugo de lorge

aluarez que deu recado ao capitão mór de como a sua

partida checara a Malaca dÕ Aleixo de meneses cÕ A-
fonso lopes da costa & ao q hia : & q Malaca íicaua a-

pressada dei rey de Binião j)or estar no pago & trazer

no mar grade armada. E por ho capitão mór saber co-

rno ficaua Malaca, &. a necessidade que tinha de socor-

ro, determinou de se partir na entrada do mes de Selê-

bro por ser êtâo a própria mouçào, porque no meyo auia

grandes temporaes & çarraçôes : & também porque a es-

te tempo era ja chegado recado dei rey da China que
fosse ho embaixador. Assi que por tudo isto determinou
ho capitão de se partir pêra Malaca, pêra o que man-



LIVRO ÍÍIÍ. CAPITVLO XLI. 93

dou por terra recado a lorge mazcarenhas que estaua

na cidade de Chincheo que se fosse á ilha da veniaga

eonio foy : & ele vindo mandou ho capitão niór recado

ao Tutào de Cantão como se partia, encomêdàdoihe
muyto ho embaixador q hi ficaua de caminho pêra elrey

da China. E ficando assi assentada a paz na China, &
sabidas polo capitão mór muy miudamente as cousas de-

Ja pêra as contar a el rey de Portugal que por isso se

deteue quatorze meses naquela terra, partiose pêra Ma-
laca na entrada de Setembro de dezoyto, leuando muy-
ta riqza assi douro como doutras cousas, que todos os

da armada hião grandemente ricos. E chegado ao estrei-

to de Cincapura achou hi híja nao nossa de q era capi-

tão Diogo pacheco que dom Aleixo mandara ali darma-
da, pêra que esperasse Fernão perez &: se ajuntasse coe-

le pêra ho ajudar se lhe saisse a armada dei rey deBin-
tão

,
porque se temia que viese desapercebido de gente

& dartelharia. E ajuntandose Fernão perez cô Diogo pa-

checo foyse a Malaca, onde chegou estando a fortaleza

ê muyta necessidade, assi de mãlimenlos como de di-

nheiro «Sc mercadorias que não auia nela cousa algiia :

& Fernão perez deu dessas mercadorias q trazia, s. seda
solta, damascos, cetins, pedrahume, cobre, pregadura,
& outras cousas que em Malaca tinhào muyta valia, &
logo se venderão muylas delas a Guzarates, que estauão
em suas nãos no porto de Malaca, & do dinheiro que
derào por elas se pagou soldo á gente que coisso se re-

mio em algíÀa maneyra da fome q padecia, & dali qui-

sera Fernão perez ir a Bêgala pêra assentar lá paz &
trato como trazia por prouisam dei rey de Portugal, vis-

to como em Malaca não auia necessidade dele por auer
hi gête que abastasse. E não foy por dom Aleixo lho de-
fender por hua prouisam do gouernador, dizêdo que era
13. ais seruiço de sua alteza irse dereyto á Índia, & isto

pc r ter dada aquela ida a dom loão da silueira seu sobri-
nho que lá (oy como disse. E sabendo Fernão perez como
íií"j auia dir a Bengala, entregou a mercadoria que leua-
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ua pêra lá na feytoria de Malaca que se vendeo aos Ben-
galas q ali vinhao naquele têpo, & coisío ouue dinheiro

na feytoria por hús dias, & Fernão perez espercu em
Malaca pola moução pêra se ir á índia coní dom Aleixo.

C A P I T V L O XLII.

De como ho gouernador se partia pêra a ilha de Ceilão

a fazer húa fortaleza : ^ de como mouros de Cali-

cut acôselharão a elrey de Ceilão que lhe não desse

fortaleza.

JrXo gouernador como disse inuernou em Cochim este

anno de dezoyto, & nele fez prestes sua armada pêra

no verão seguinte ir fazer hiia fortaleza á ilha de Cei-
lão como lhe el rey mãdaua em seu regimêto: & neste

inuerno mandou por terra ao capitão de Goa que na fim

Dagoslo mandasse a Cochim a seu irmão dom Fernan*
do monrroi com as oyto fustas de Goa pêra ir coele a

Ceilão. E têdo tudo prestes & prouida a fortaleza de
Cochim se partio pêra Ceilão quasi meado Setêbro, E
apressouse tãto a partir porque não chegasse antes de
sua partida Diogo lopez de sequeyra que esperaua que
fosse aquele anno por gouernador da índia, & se fosse

antes de sua partida ficaua ele cõ seu trabalho perdido.

Assi q partindo como digo foy ele em híia galé de que
era capitão Denis fernãdez de melo: & a fora esta galé

hião outras quatro, de que hião por capitães Chrislouão

de sousa , Gaspar da silua, António de mirada dazeue-

do , Manuel de lacerda , Lopo de brito & dom Fernan-
do niõrroi com suas oyto fustas q hião debaixo de sua
capitania, & assi leuaua mais outros capitães cujos no-

mes não pude saber nê ho numero dos nauios da arma-
da

, q leuaua doytocentos ate nouecentos homês todos

Portugueses q não queria outros pêra a guerra. E pas-

sados quatro ou cinco dias q partio de Cochim , chegou
a Ceilão com toda a frota: & indo pêra tomar ho porto
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de Columbo sobreueolhe vento ponteiro, & por não que-

rer pairar errou ho porto de Coiíjbo & ío}' aferrar ho de

Gale, ode em outro tempo fora ter dô Lourenço dalmei-

da como ja disse, Sc neste porto se deteue hu mes &
meyo por amor do tempo que nào terqaua pêra poder ir

a Columbo, & em lodos estes dias esteue sempre no mar,

&. dos nossos capitães sayrào muylos em terra a fazer a

carnajem. E andado hu dia António de miranda & Ma-
nuel de lacerda em terra, sobreueo muyta gente arma-

da & cometeo os nossos que se {)Oserào em som de pe-

lejar coeles , mas eles se retirarão logo, & os ni ssos se

ajuntarão que andauào espalhados & se côcertarâo , &
Manuel de lacerda se pos diãte, & António de miranda
de trás, & coesta ordem se forào êbarcar seguindo os

immigos a])os eles & os nossos faziào muytas voltas pê-

ra os fazer deter, &- assi se embarcarão sem nenhu pe-

rigo. Desta maneyra esteue neste porto ate que concer-

tou ho tempo com que se foy a Coluriibo, òc surgindo
aqui mandou recado a el rey dizendolhe da parte delrey

de Portugal seu senhor que pola anjizade que linhào a-

uia dias, lhe rogaua muylo que lhe deixasse fazer hua
fortaleza em híia pôla q tinha aquele porto, & não pêra
mais que pêra ter segura hiaa feytoria que ali tinha de-
terminado de assentar pêra proueito dambos de dous

,

& pêra ter gente com que ho ajudasse quando teuesse
dela necessidade, & a segurança da feytoria nào a que-
ria dtle nem de seus vassalos os q erào gêlios, que bem
sabia que todos erão muyto leaes & verdadtyros, se nào
por amor dos mouros que erào immigos dos nossos, &
como tratauào em sua terra receaua que fizessem o que
íizerào em Calicut : & por esta causa queria a fortaleza.

Ao que el rey respondeo que era contente. E neste tem-
po estauão em Columbo algús mouros de Calicut, & sa-
bêdo como el rey concedia a fortaleza ficarão muv agas-
tados vendo que de lodo lhe cortauào as raízes líos me-
lhores portos q auia na índia pêra seus Iralos

, por-
que bè sabião da fortaleza q se fazia em Coulào : & por
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isto se ajuntarão algus desses principaes, & disselhe

híí deles.

A amizade cj ha tàto tempo que temos coutrgo , &
.a grande obrigação que sal>es em que te somos por boas

obras que nos tizeste , nos da ousadia pêra te reprender
do q nos dizem que tês feyto, & pêra te aconselhar se

ainda podes tomar conselho: porque este bem podes crer

que to daremos bõ polas causas q digo. E espantamonos
iDuyto de nolo não pedires antes de conceder a fortale-

2a aos frangues que nos dizem que concedeste, o que
não podemos crer pola pouca necessidade q tês disso ou
«enhua : porque se tu foras hu reyzinho táo pobre que
ouueras denrriquecer com a amizade dos frangues, nos

mesmos fôramos de parecer que os conuidaras com a

fortaleza, &: não q esperaras que ta pedirão: mas tu es

Ião grade senhor de terra, tão poderoso de gente, tão

rico de tesouros que te não falta nada pêra seres híi muj-
to grade senhor, muyto rico & muyto poderoso. E tudo

isto queres escurecer & apagar com dar liceníja q gen-

te estrangeira tenha fortaleza e tua terra, que não he

outra cousa se não híi freo pêra te enfrearem de cada
vez que teuerem de ti desgosto, & mais os frangues de
que temos tãta experiêcia que ho fazem assi : que ja

que se eles querê assentar em tua terra hão destar á

tua võlade & não tu á sua, porque? quê ganha mais

nisso tu ou eles: tu sem eles muyto bem podes vender
tua mercadoria a tantos & tão diuersos mercadores co-

mo ta cada dia vem buscar, & eles não te trazê outra

& tê necessidade da tua, nem podem viuer sem ela, &
tu sem a sua: & ainda se de tua terra ouuera nauega-
ção pêra outras & temeras que te tomassem tuas nãos

cô que eles ameação a rauytos, tambê por esta causa pa-

recera bem dares lhe fortaleza por te liurares de suas

mãos , mas não tendo nenhua necessidade por hila via

xiê por outra de te meteres nelas & fazerelo es muyto
de culpar, & q digas que tomas exemplo em el rey de

Calicut que lhe quis resistir & na pode, faze tu como
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ele fez, porque ja pode ser que te terce melhor a vêlu-

ra que a ele , & sendo assi tícas ho mais honrrado rey

de toda a índia acabando aquilo em q muytcs princi-

paes dela faltarão, & não sendo não serás de culpar pois

fizeste o q podeste : nem perdes nada, porq tua própria

terra te da a renda que lês, & não ho n^iar como a el

rey de Calicut, & os frangues não pode viuer sem ti,

& tanto ás de e:anhar coeles por paz como por guerra
,

antes em a tentares coeles pêra te Murar de sujeição te

terão em melhor conla, por isso não lhe des fortaleza

Ião leuemente , & defendelhe a desembarcação, que tês

gente & poder pêra isso, & nos te ajudaremos. E se os

fraques querem o que ha em tua terra venhão carregar

a ela como faze os outros mercadores, & não ta tome
com nome de tralar nela, porq nenhu dos que nela (ra-

tão te pedirão nunca fortaleza. Coisto q os mouros dis-

serão a el rey o persuadirão tanto que se arrepêdeo de
dar a fortaleza, & fízeranlhe quebrar a paz: & tedo as-

sentado de ho fazer assi andando ainda recados antrele

& ho gouernador pêra se assentar onde se auia de fazer

a fortaleza, mandou lançar mão dalgus nossos que forão

a terra dessa gente baixa, & mãdou os prender.

CAPITVLO Kh\U, ^ íi

De corno ho gouerriador sayo em terra ^' desharalou os

1771 igos óf- se fortaleceo nelo^ ^ de como lhe el rey pe-
dio paz c^ ele começou a fortaleza.

jLLi tàto que forào presos como el rey tinha sua genie
junta, & tudo presles pêra a guerra mãdou na noyte se-

guinte fazer na ponta que ho gouernador pedia hus va-

lados que seruião de tranqueira, & sobreles mandou as-

sentar alguas bombardas de ferro que lhe derão os mou--
ros , &, assi algus espingardôes & pos sua gente que era
muyta em goarda daqueles valos, &. os mouros coeles,

& amanhecendo começarão de tirar coessas bombardas
LIVRO ÍIII. N
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q tinhão aoí? nossus q eslauào no mar. E sabido isto pe-»

lo gouernador cÕ cõselho dos capitães & íidalgos da fro-

ta, determinou de sayr em terra a pelejar com os imrai-

gns & tomarihe a ponla por forqa , & fazer a fortaleza,

& hú dia àtemaniiaá se embarcou com toda sua gête nos

bateys, & em amanhecendo abalou pêra terra, onde de-

sembarcou primeyro que todos cô a bádeira real, & des-

pois os outros capitães. Os immigus neste tempo nào fa-

zião se nào jugar com sua arlelharia, defendendose muy-
to rijo, & ferirão & matarão algíjs dos nossos, & hum de-

les foy Veríssimo pacheco. E cõ tudo os nossos passa-

rão auanle tirando muytas espingardadas & sétadas, &
chegarão aos vajos, & pelejarão cora os immigos que se

defenderão hú pouco cò niuyta viueza , & apertados dos

nossos desempatarão os valos &, fugirão sê nenhíi con-

certo : & Christouão de sousa os seguio com a gente de

sua capitania ate híj ribeiro dagoa que era hu pedaço
dos valos fazendo neJes muyta destruyeão, & passando
os immigos ho ribeiro fizerào rosto aos nossos, & por ser

hu pouco longe dõde íicaua ho gouernador , nào quis

Christouão de sousa passar dali & tornouse pêra ode ele

ficaua. E chegando a ele lhe disse. A senhor que tra-

zeis aqui caualeyros que cõquistarão ho mudo. E ele

em vez de os louuar mais, respondeo que pelejauào co-

mo bestas. E por ser ja tarde & ho lugar não ser forte,

Dão pareceo ao gouernador que os nossos íicariào ali se-

guros aquela noyle, & por isso se tornou á frota cõ pro-

pósito de tornar ao outro dia a terra como tornou com
toda sua gente, & achando despejada a ponta dos im*

migos mandou fazer nela hua irâqueira q chegaua de

mar a mar por ela ser estreita. E feyta a tràqueira bre-

uemente foy logo assentada algCia arlelharia pêra a de-

fender dos immigos se viessem , & os nossos se alojarão

detrás desta tranqueira q hcauào goardados de todo pe-

rigo. E sabido por elrey a determinação do gouernador

que pois fazia tranqueira determinaua de fazer por fur-

^a a fortaleza , arrependeose de ter tomado ho cousellio
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dos mouros: & vendo que em que lhe pes se auia de fa-

zer a fortaleza, quis mostrar q era por sua vontade, &
polo seu regedor mar>dou dizer ao gouernador q ele co-

nhecia ho erro que fizera em quebrar a palaura que lhe

dera de fazer paz coele & darlhe fortaleza. E arrepêden-

dose de seu erro lhe pedia perdão, & pedia q lhe esque-

cesse ho passado & fossem amigos : & ^ ele era muy
contente de consentir que fizesse a fortaleza, & pêra is-

so lhe daria toda ajuda de que teuesse necessidade. Ao
que ho gouernador respõdeo que pois el rey lhe não goar-

dará a palaura ^ lhe tinha dada que não auia de fazer

paz coele sem pagar algil tributo a elrey seu senhor,

porque a fortaleza ele ganhara por força a terra em que
a auia de fazer ainda que ele não quisesse. E vendo el

rey que ho gouernador estaua apoderado na terra , &
que lhe poderia fazer muyto mal por a sua gente não

«er boa de guerra, mandoulhe dizer que pagaria ho tri-

buto se fosse cousa arrezoada & com que podesse. E
ele lhe pedio dez alífantes cadãno, & quatrocêtos baba-

res de canela, & vinte anéis cõ senhas pedras finas das

^ se achauã na ilha, do que el rey foy contente. E fey-

ta disso hua escriptura que el rey assinou , começou ho
gouernador de fazer a fortaleza de pedra & barro pola

acabar mais asinha, porque era detêça fazerse cal pa-

reia , se lhe hia chegado ho tempo em q se auia dir pê-

ra Portugal se viesse gouernador como esperaua : ík por

ler el rey contente, & que se lhe nao leuantasse outra

vez mãdoulhe algús presentes com q ho cõfirmou è sua

amizade.

N 2
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C A P I T V L O XLIIII.

De como Diogo lopez de sequeira partio pêra a índia
por gouernador dela

,
^- de como chegou lá.

l\ este ano de mil &. quinhêtos & dezoyto em que se

acabauào três anrios q auia q Lopo soarez gouernaua a

Índia, mãdou eirey de Portugal por gouernador dela a

Diogo lopez de sequeira seu alinotacé mór
,
que como

disse no liuro segudo fura descobrir JVJalaca. E despa-

chado de todo ho necessário pêra sua partida, pariio de
Belém a vintesele de iVlarço do sobre dito anno leuâdo

híia armada de dez nãos grossas, cujos capitães foràoele,

Garcia de sá , Ruy de melo que leuaua a capitania de
Goa, dom luào de lima que hia prouido da de Calicut,

dom Aires da gama irmào do conde aimirãte: por capi-

tão de Cananor Gont^alo rodriguez Daimada , loào go-

juez cheira dinheiro, Pedro paulo íilho de Bertolameu
,

Pêro cabreira & outro. E toda esta /rota bem fornida

dartelharia &. de boa gente de peleja, porque leuaua ho

gouernador por regimento q íizesse hí^ia fortaleza em
Diu, & que fosse descobrir ho porto de IVlaçuá & leuas-

se lá Mateus que dizia ser embaixador do Preste; & a-

ehando que era verdade mandasse coele outro êbaisador

ao Preste pois Duarte galuão falecera. E partido ho go-

uernadnr de Belém, chegou a Mo(;,ambiq, & aos sete de

Setêbro á barra de Goa & sem vsar do oíiicio de gouer-

nador, se partio indo correndo essas fortalezas em qu(

tâo pouco nào vsou dele, porque sabia que Lopo soarez

tinha híia prouisam que gouernasse a Índia ate partir

pêra Portugal, & por isso não se quis êtremeter nas cou-

sas da gouernança nem pousar na fortaleza : o que lhe

todos louuarão muyto & ho leuerão por muylo humano.
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C A P I T O L O XLV.

De como Afonso lopez da costa foy cô os outros capitães

pêra tomar a tranqueira de Muar ^- se tor7WU sem ho

fazer, ^ dã ardil com que el rey de Bintão quisera to-

mar Malaca.

V_xhegado Fernão perez a Malaca com sua armada, &
nào cessando a guerra que el rty de Biníão fazia aos

nossos recjuereo Afonso lopez da cosia a dom Aleixo que
tinha os puderes do gouernador, que pois ali estauão

juntos tantos dos nossos que fosse sobre a tranqueira de

JVJuar & a tomasse, pêra que lançasse el rey de Binlâo

donde estaua & a nossa fortaleza ficasse liure da guerra

que lhe fazia. E dom Aleixo mostrou hu regimento do
gouernador era que lhe mandaua q ele era pessoa nào
saísse em lerra a fazer guerra : porem que mandaria
coele todos aqueles capitães que a fosse ele fazer. Pêra
o que se Jogo aperceberão per mádado de dom Aleixo

que ficou em goarda da fortaleza: & Afonso lopez da
costa se parlio pêra Muar hii dia de madrugada & hia

em bua galeota , & hiào coele Duarte de njelo capitão

mór do mar , Diogo pacheco, Pêro de faria, Fernão pe-

rez dandrade , Simão dalcaçoua , lorge mazcarenhas &
outros capitães em galeotas , lancharas, & em bateis to-

dos artilhados & apadessados , & leuauào trezentos Por-

tugueses, & antreJes cento & vinte fidalgos &, caualei-

ros todos escolhidos, & três mil homês da terra : de que
erão capitães ho Bêdara & ho Lascar, & hia hua soma
de gente pêra fazer hu honrrado feyto. E indo assi che-

garão a tiro de bombarda da fortaleza, & não poderão
passar dali por ser baixa mar de todo. Do que todos fi-

carão muyto tristes por irem muyto aluoro^ados pêra
pelejarem cõ os immigos com esperança em nosso se*

nhor que os desbaralariào. Afonso lopez da costa se pos

ê cõselho cõ aqles fidalgos & capitães & cõ ho Bêdara
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& Lascar sobre o q faria , & disserão algus q seria bõ

desembarcar ali & ir por terra ale a tranqira, & q os ba-

teys fossem no mais q cõ os retrieiros & hú bombardeiro

em cada hú pêra poderem ir, & assi pelejarião com os

immigos: o que ho Bendara & Lascar contradisserao
,

dizendo que aquela terra era toda alagadiça dambas as

bandas do rio, & os Mala5^os costumauào muyto meter

estrepes vntados derua , & que assi lhe p.irecia que de-

uia destar aquela, por isso que nào era siso ir por ter-

ra, que ou auião dir abalrroar com a tranqueira ou se

auião de tornar. E coisto acordarão Afonso lopez & os

outros do conselho que esperassem a maré, & coela irião

aferrar a tranqueira , & entre tanto esíarião ás bocabar-

dadas com os immigos que lhe não auião de fazer nojo,

polas arrombadas que leuauão. E assi ho fizerào, & ás

bombardadas começarão diía parte & da outra, & algiis

dos nossos forão feridos que morrerão despois, &. aatre-

les foy hú fidalgo chamado Aluaro de sousa. E estando

nisto recreceose híja paixão aníre Afonso lopez da cos-

ta & lorge mazcarenhas por onde se desmanchou a de-

terminação em que estauão , &, sem fazer mais nada se

tornarão pêra a fortaleza, o que foy causa dos immigos
cobrarem mór coração contra os nossos, & os persegui-

rem mais que danles, & como a sua armada andaua
sempre no n»ar não ousaua ninguém de trazer manti-

mentos a Malaca, pelo que veyo a ser a fome tamanha
que coela Sc cõ ho muyto grade trabalho da guerra co-

meçarão todos dadoecer, & não ficarão sãos mais que
cento & vinte, & estaua a fortaleza em grande perigo

de se perder se el rey de Binlão fora sobrela, mas ele

que ho não sabia, & parecendolhe que a não poderia to-

mar por guerra, aprouei(ouse de seus ardis pêra a tomar
por manha. E pêra saber que taes estauão os nossos,

porq nào podia tomar lingoa que lho dissesse mãdou sea

embaixador ao capitão sobre lhe cometer pazes: & pêra

niór dissimulação lhe mandou bú alifãte de presente, a
que mandou dar pet^onha deíeiminada que não dtir^s»
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mais de trinta dias, porque neste termo esper^ua daca-

bar sua IreiQão. E assi mandou pedir ao capitão que lhe

mandasse seu embaixador pêra se acabare dassenlar es-

tas pazes. E cu}dãdo do Aleixo q isto tudo era verdade
polas mostras q via de ser assi , cõ conselho de lodos a-

^les fidalgos & capitães q ali estauão mâdou hu embai-
xador a el rey de Bintào cõ sota êbaixador , & deulhes

instrução dos capítulos das pazes. E chegado este êbai-

xador a el rey de Bintào, esteue ele determinado de o

matat & a quantos hiào coele , & teue sobrisso côselho

cõ os seus q lhe cõselharão q o nã fizesse
,
porq fazêdo

o impederia dauer eííeito o q tinha ordenado pêra tomar
a nossa fortaleza, & por isso o na fez & fazêdolhe muy-
ta hôrra, & dàdoihe dadiuas muy ricas os tornou a má-
dar a IVIalaca, cõcedêdolhe as pazes cõ quantas cõdi(^ões

o êbaixador leuaua. E cuydando el rey que os nossos es-

lariào descuydados, cofiados na paz que estaua assenta-

da pos ê obra sua ireição, & logo desjKtis de poucos dias

que ho nosso embaixador foy em IVJalaca mandou hija

frota de setenta lancharas bem fornidas de gente & dar-

telharia , em que hia por capitão mór híí que sendo re-

gedor de Pacem matou ho rey q era nosso amigo & se
fez rey, & pêra se segurar do rey no se confederou com
el rey deBItào, & ho fuy ajudar na guerra cõira os nos-
sos. E por terra mandou lambe el rey de Bintào muyta
gente deilarse em cilada sobre a fortaleza: o que pode
fazer por a terra ser n)uyto cuberta daruoredo muy bas-

to , & de grades & altos heruaçais & sê nenhús cami-
nhos, & por isso se a gente podia esconder sem ser vis-

ta, &, ainda q ho fosse os da terra não ho auiào de di-

zer, porque parecendolhe que os imnngos estauão da-
laantajem queriào antes seguir a sua parte que a dos
IKHSSOS.



504 I>A HISTORIA DA ÍNDIA

C A P I T V L O XLVI.

De como el rey de Bítâo pos em execução hã ardil pêra

tomar a nossa fortaleza ,
^^ de como os seus forão des-

baratados pelos Portugueses.

X os(a esta cilada acodirâo os immigos por már, & húa

nianhaã muylo cedo sendo baixa mar chegarão á ilha

das nãos ondeslauáo algiis dos nossos, & assi nas nãos

que ali estauã surtas: & assi coroo os imigos vinha a-

uiados, de caminho desembarcarão muytos deles na ilha

:

& supiíamente derào sobre os nossos q ainda dormião

bê descuydados de tal vinda, por estarê cofiados nas

pazes. E "^como os ímigos os tomarão de supito poderão

matar aigiis primeiro que entrassem ê acordo de se de-

fender : o q os ímigos não esperarão, & recoiheranse lo-

go. E em quanto isto fizeráo hus : outros se chegarão ás

nossas nãos Sc deitarão nelas íogo ,
que por estarê mo-

lhadas do orualiio da noite passada , & a menhaâ ser

muyío fria não pode pegar nelas mais q em alguas obras

mortas. A grila da gente foy logo ouuida na cidade,

donde não poderão acodir por ser baixa mar. E como

ouue maré sayrão algús capitães nossos, sem ho capitão

do már, com" obra de quarenta homês em algilas lan-

charas: & íuranse dereitos aos ímigos, que em os vedo

abalar começaranse de retirar pêra ho mar, como q fu-

giào: & isto porq os nossos lhes parecia q erão a mór

parte dos que estauão na fortaleza:. & os mais sãos^ & q

alargandose eles ao mar sayrião os da cil/ida,,& Ipm?^-;

riãoa fortaleza, & eles entre lato tamarião a_(rpta , í^

assi ficarião senhores de ludo. E porem os nossos ppr^

viào que a frota dos ímigos era muy grande: & quç n.<^

mar largo os cercarião & trataria mal, por serem pou-

cos , não quiserão passar auante : & tambê por ser tar-

de, & não terem ainda comido, & estarem fracos. E
vendo os immigos que os não seguiâo fizeranse ao mar:
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& OS nossos se tomarão a Malaca , onde desembarcarão

a tempo Tj os da cilada começauao de sayr pêra tomar

a fortaleza, & pêra isso vinhito todos ajuramentados, per

juramento que fizerito a el rey de Bintão, que ou eles

auiào de tomar a fortaleza ou morrerem sobrisso todos,

& pêra segurança de ho comprirem como lhe eles tinhão

prometido, lhe deixarão suas molheres & filhos em pe-

nhor. E ja a este tempo os nossos erào saydos da forta-

leza á pouoação dos da terra q estaua alem da ponte, &
repartiranse polas bocas das ruas, em q muyto de pres-

sa assestarão algiis tiros dartelharia cora q impedirão

aos immigos que não chegassem á fortaleza: & nisto

checarão os nossos que hião do mar, & ajuntaranse coe-

Jes & teuerão os immigos que não passasseu) , & ajuda-

uãnos os da terra que se ajuntarão logo coeles , & dei-

xaranse ali estar porque vião q se não afaslarião os ími-

gos como homês que todauia determinauao de romper.

E assi era, porque esperauão por mais gente, que che-

gou aquela noyte cô muytos alifantes, & conieterão a

nossa tranqueira que estaua daquela banda ao longo do

mar: o que os nossos virão por fazer iãar niuy claro, as-

si os que estauao era terra como outros que andauão em
bateys armados ao longo da terra. E assi híís como ou-

tros começarão de tirar com sua artelharia, que despa-

rou nos alifantes que eslauão diante: que espantados

do eslrÕdo das bombardadas & cõ rnedo delas fizerão vol-

ta muy rijo sem os seus ayos os poderem ter: & em vol-

tando tomarão tão de supito os que lhe ficauão detrás q
derribarão muytos deles & os trilharão, & arrebentarão:

passando por cima deles, & ficauão tantos mortos & a-

leijados que era pasmo, & se os nossos forào mais que
poderão sair a eles matarão muytos sê conto, mas por

serem poucos não quiserão que saissem
,
que eles bera

se conuidauão pêra isso. E coesta perda deixarão os im-

migos de cometer aquela vez os nossos , não porem que
se afastassem de sua vista, & sete dias com suas noytes

tornarão a cometer os nossos
,
que a tanto se estendia

LIVRO IIII. o
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ho termo em que eles tinhão jurado a el Rey de Binlão

(jue tomarião a nossa fortaleza, que todos quantos ali pe-

lejauào linlião isto jurado. E os nossos ho tízerão tão es-

íorçadarnenLe ajudando os nosso seniior q aqui supria

com sua misericórdia, que sempre os tizerão aíaslar, &
por derradeiro fugir desbaratados ficando deles ínu}'tos

mortos, Sc indo njuytos feridos, & dos nossos nào mor-
reo nenhíi. E nau aproueitando nada este ardil, tornou-

se el rey de Pacem muyto triste ])era el rey de Bintào

:

E por vinganí^a ja que não podia empecer aos nossos

em outra cousa mandou matar alguíis que estauào tra-

tando em Pacem, por onde se soube que ele era leuan-

tado. E porem el rey de Bintão não deixou por isto de
fazer guerra aos nossos & correrlhe com sua frota que
continuamente trazia por mar & daualhe assaz de fadi-

ga , &< a «lór era dos mantimentos que lhes tolhia.

C A P I T O L O XLVII.

De como Duarte de melo capitão mór do mar de Mala-
ca foy com outros capitães sobre a trãqueyra de Muar
^ a tomou. E de como dom Aleixo mandou dom Tris-

tão de meneses a Maluco assentar amizade com os

seus reys.

Jjistando a cousa neste estado, deu nosso senhor ma-
neyra aos Portugueses pêra tomarem esta tranqueira de
Muar, de que lhe íazião tanto dano. E assi foy que nes-

te lêpo vinha da ilha Dajaoa hu grade senhor lao que
com sua molher & casa hia morar a Malaca, parecen-

<lolhe que da hi trataria melhor q Dajaoa, & leuaua três

jiãgos carregados de fazenda & de seus escrauos, que
erão muylos & todos casados : que assi ho costumão na-

quela terra como ja disse. E em indo pêra Malaca foy

tomado da frota dei rey de Bintão & leuaràlho com sua

molher, que por parecer bê a el rey de Bintão trabalhou

por auer parte coela sê ho lao ser disso sabedor, & pe-
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ra ficar coela mais á sua vontade lhe deu a capitania

da frota que trazia contra Malaca, dandolhe esperan(;a

que ainda ho auia de deixar ir pêra Malaca com sua ca-

sa. E cuydando ho lao que seria assi, aceitou a capita-

nia & seruia a ho melhor q podia pêra lhe ganhara von-

tade que ho deixasse ir. Do q e) rey de Bintão estaua

bê fora por amor de sua molher , & dilataualhe a licêça

de dia em dia: o que entendendo ho lao determinou de

fugir pêra Malaca, &: fugio hija noyte do Pago õdesta-

ua com el rey de Bintão, & acolheose em huas lancha-

ras polo rio abaixo, & chegando á tranqueira que se fe-

chaua de noyte com portas chamou as goardas, & no-

meãdose lhe abrirão, & ho deixarão ir cuydãdo que hia

correr a Malaca como fazia outras vezes. E saido da

tranqueira não tardou mea hora que chegarão certas

lancharas que hião após ele por mâdado dei rey de Bin-

tão que logo soube q era fugido, & por acharem que era

ja fora da tranqueira ho não quiserão seguir, & ele não
parou ate Malaca & foyse pêra a nossa fortaleza, &deu-
se a conhecer ao capitão: dizêdolhe a causa porque hia,

& conloulhe que a trãqueira não era tão forte com muy-
ta parte da banda da terra como da banda dagoa , &
que se a cometesse por terra a tomaria, & que ele mes-
mo iria com a gente que fosse por terra, & que obriga-

ua a cabeça a tomarse logo. O que foy posto em conse-

lho, em que algus disserão que aquilo parecia treição

das que el rey de Bintão costumaua, & que se fundaria

em mandar gente ou tela em cilada como auia pouco
que fizera pêra tomarem a nossa fortaleza em quanto os

Portugueses fossem sobre a tranqueira, porque sabia que
auião de ficar poucos, & pois eles erão tão doêtes & os

sãos tão poucos
,
que seria muyto grande perigo repar-

tilos ê duas parles, q se não deuia dir sobre a trãquei-

ra se nã goardarse a fortaleza delrey ^ era o que mais
importaua ate que a tranqueira se podesse tomar sem
perigo: & outros disserão que se aquilo fora treição q
ho lao não ousara de vir com aquele ardil, porque tinha

o 2
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cerlo matarêno lanto q a Ireic^ào se entendesse, & mais

estado ele em poder dos Portugueses com quê queria ir

por lerra a dar na Irãqueira, que de necessidade se a-

uia de lomar com ajuda de nosso senhor, porq doutra

inaneyra não podiào ser liures do trabalho q padeciào,

porque tomandoa, logo os imigos se auiào de mudar pê-

ra outra parle como costumauão, & nào tinháo outra se

nào ho pago que ja era mais longe, & lhe dariào me-

nos opressam , & mais que ja terião algu fôlego primey-

ro que os immigos lá assentassem. E quanto au perigo

em que diziào q ficaua a fortaleza por se a gente rej^ar-

tir que nào iriào sobre a tranqueira mais de cento &. vi-

te dos nossos, & os outros ficaria: que ainda q não fos-

sem lodos sãos abastauão pêra defèder as eslãcias aos

immigos, pos-lo que viessem & Hcaria bua lanchara es-

quipada pêra que em vindo fossem chamar os que fos-

sem sobre a tranqueira que por ser perlo tornarjào lo-

go. E praticados estes dous pareceres & bè examinados

foy determinado que fossem sobre a tranqueira, porque

sem a tomarem nào se podiào desapressar daquela guer-

ra , & que nào fosse lá mais que Duarte de melo com
seus capitães que iria por mar com sessenta Portugue-

ses, & quinhentos frecheiros Malayos, & por terra iria

hu fidalgo chamado Manuel falcão cô outra tanta gête

& iria coele ho lao, & Afonso lopez , do Aleixo & os

outros que lá íorào da outra vez ficariào ê goarda da

fortaleza com ho resto da gente. Isto assentado jíartiose

Duarte de melo indo ele em hiía galé & leuaua híi ba-

tel grande cô quatro falcões por,bàda k. híi tiro grosso

por proa j)era aferrar a Iraníjueira : & assi lodos os ou-

tros capitães leuauào seus bateis &, lancharas bem arti-

lhados & com arrombadas., & por terra foy Manuel fal-

cão cõ a gête que digo, & partirão véspera de todos os

sanctos de noyle, a horas que ao outro dia pela menhaà
chegarão todos juntamente sobre a tranqueira, de que

Duarte de melo desembarcou com sua gête obra de

dous tiros de besta, & mandou aos bombardeiros que a
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vareiassem dali com a arleiharia, que làbeni comeqou

de lirar cò a sua aos Portugueses, que nè por isso dei-

xarão de desembarcar & ajuntarse com os outros q hião

por terra, em que se acharão com muylo trabalho & pe-

rigo por ela ser toda alagadiça & chea destrepes , & a-

uer muyla lama de grande chuua que fora na noyte pas-

sada, & ainda entào auia algíia : & os nossos nào tinhào

por ôde ir se não por algíias veredas tào estreitas que

nào podião ir se nào a ho , & por isso se ferirão algus

nos estrepes de q morrerão por serem eruados, & an-

trestes morreo ho lao que hia cò Manuel falcão, que

com quàto hú seu escrauo ho leuaua ás costas nào dei-

xou de se estrepar. Coeste tamanho trabalho & perigo

chegarão á tràqueira rompêdo per antre muytcs pelou-

ros q lhe dela tirauão, & dos primeyros q chegarão fo-

rào Manuel faicào , & António iobo falcão seu sobrinho,

& Manuel faicào foy logo ferido de húa bôbardada qlhe
espedacou híia perna, & cayo ao pede híia palmeira qua-

si morto, & os nossos ficarão sem capitão, porque Duar-

te de melo ficaua com a sua gête detrás da de Manuel
faicào q quando desembarcou ja ho achou diante, & por

ser a terra tào apertada ficou detrás, & caindo Manuel
faicào da maneyra q digo, hu loào fernandez de Santa-

rê escriuào da nao de dõ Aleixo que se ali acertou dis-

se a Diogo pacheco q hi estaua. Senor pois ho capitão

he ferido, & vedes ho perigo em que estamos façamos
corpo côuosco & day Santiago na tranqueira, porque se

tardarmos matamos hão estes tiros ,& ele disse q não
queria íumar aqle cargo pois lho na derào : porê q des-

te fcatiago & q pelejaria como lascarim. E dizêdo isto

ajutaranse coele Manuel pacheco seu irmão, António
lobo falcão, Diogo brandão do Porto, loào guedez de
Sàtarê, loào fernandez, & todus jutos na dianteira da
outra gente remeterão á tranqueira com q ja os nossi s

nauics estauão á bateria, & começouse húa muyto bra-

ua & mui ferida peleja, porque danibas as pari*-s erào
os pelouros tào bastos q se nào enxergaua mída cõ ho
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fumo da artelharia, & as espingardadas nâo tinhão co-

to, & as frechas, assi darco como de zarauatanas cobria

ho ár, & ho chão cuberlo de sangue dos feridos. E assi

durou a peleja bê duas horas, porq os imigos defendian-

se como homês q queriâo antes morrer q perder ho lu-

gar em q estauào, & soubese q durando assi ho cõflilo

da peleja, hú valete mouro chamado çancarná deraja

disse ao seu capitão q da outra vez q os nossos vierâo

sobre a tranqueira q ele pelejara muyto valentemente,
& q a ele capitão se dera toda a hõrra & a ele não, q
se auia de saluar ê quãto tinha tempo &. q ele morreria.

E acabado de dizer isto fugio , & parece q adiuinhou a

morte do capitão, porque em pouco espaço despois de
sua fugida foy morto de hua espingardada q lhe tirou

híl dos nossos chamado Gonçalo fernandez gancho , &
ele morto os seus se desbaratarão & fugirão, & a Irã-

queira ficou em poder dos nossos cõ grade mortindade
dos imigos & antreles forão mortos quasi trezentos rajas

que sam homês como antrenos cõdes ou outros senhores

de titulo q hiào dar socorro a elrey de Bintão & forão

caliuos muytos com híí filho dei rey de Sião que hi es-

taua também ajudando a el rey de Bintão. E despois

deste ser conhecido ho mandou ho capitão a seu pay
que mandou por isso híi jugo carregado de mantimentos
com que se os Portugueses restaurarão. E vendose Duar-
te de melo com aquela vitoria seguio auante com pro-

pósito de ir ate ho Pago onde estaua el rey de Bintão

que era dali treze legoas , & deitalo fora, & a quatro
ou cinco legoas pelo rio acima achou ho tão entalhado

& atrauessadas nele tantas aruores que os immigos ti-

nhão lançado a este fim que nunca pode passar, & por

isso se tornou, & mandou destruyr de todo aquela for-

taleza em que achou sessenta tiros êcepados & outras

muylas armas. E coeste despojo & muyto grande vito-

ria se tornou pêra Malaca, onde foy recebido com gran-

de solenidade. E com tudo el rey de Bintão não desis-

tio da guerra que fazia a Malaca , & sempre lhe corria
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sua armada que de cada vez era mais poderosa , & ele

fez outra fortaleza no Pago ôdestaua: & dali faziao tam-

bém por terra os saltos que dantes faziao. E d es pois des-

ta vitoria de Muar ja em Dezembro despachou dom A-

leixo dom Tristão de meneses , & mádouho a Maluco

no nauio Santiago em que lorge mazcarenb.as viera da

China, & deulhe cartas dei rey de Portugal, & presen-

tes pêra os reys das ilhas de Maluco que fossem seus

amigos & lhe deixassem ter trato em suas terras peia

auer ho crauo que lá auia. £ despachado dom Tristão

parliose dõ Aleixo pêra a Índia em Dezembro do anno

de mil & quinhentos & dezoyto.

C A P I T O L O XLVIII.

Do que aconieceo em Malaca despois da partida de dom
Aleixo de meneses,

Jjj coele se foy a mayor parte da gente que estaua em
Malaca por saberem que estaua muy escandalizado Da-
fonso lopez da costa, que por ser de forte condirão se

soltara em falar côtrele alguas cousas em sua ausência:
o que ele sabia, & por isso lhe nào deu muyto da gête
que se foy coele. Do q pesou grãdemente a Afonso lo-

pez por quão pouca lhe íicaua ticâdo de guerra, & era

tão pouca que por conto não chegauão a mais de seten-

ta Portugueses. O que logo soube el rey de Bintào, &
determinando de tomar a fortaleza & a nossa pouoaçào
mandou cometer pazes a Afonso lopez, & tão desapega-
damente que se gastarão algus dias sem auer cõcrusam,
& os embaixadores delrey hiâo muytas vezes com em-
baixada a Afonso lopez q de cada vez que hião os
roandaua saluar com a arielharia da fortaleza em que
se gastaua muyta poluora que despois fez grande niin-

goa. E nestes dias destas embaixadas fez el rey mil &
setecentos homês, & por mar hiia armada doylenta &
cinco lancharas: & como qutr que as embaixadas an-
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dauáo sobre pazes parecia a Afonso lopez que a cousa
eslaua segura. E esperando híi dia polo embaixador dei

rey de Binlão pêra se tomar concrusam nas pazes, ex

q aparece na própria manhaã a armada que digocõqui-
niientos homês que derão logo no porto & poserão fogo

a duas nãos de mercadores que hi estauão & a hfia galé

nossa desemmasleada sem lhe os nossos poderem acodir

por ser a maré vazia & sem ela não poderem nadar os

nossos nauios pêra irem ao porto. E estando os nossos

da banda do mar ouuirão hua grade grila no sertão da
parte da nossa pouoação q está junto da fortaleza. E es-

ta grita dauão mil & duzentos dos immigos que hião

por terra cometer a cidade com muylos alifantes arsna-

dos : & re|)artidos em duas partes auia de cometer híja

a pouoação grande & outra a pequena que era a nossa,

com que Afonso lopez ficou muy agastado por os nossos

serê tão poucos como disse : & por isso & por não saber

se os da terra lhe lerião ordenada algíia treição não ou-

saua de sayv da fortaleza em pessoa pêra pelejar com os

immigos que não lhe falecia esforço peraisso: posto q
os seus eráo poucos. E com tudo por mostrar aos immi-
gos que os não temia, & que ho soubesse também a
gente da terra, mandou a hu Fernão de lemos que com
dez dos nossos se fosse á entrada da ponte & acodisse á

pouoação grade, & a híi Frãcisco fogaça mandou que
acodisse com doze pela parte da nossa pouoação, & assi

bus como os outros cõ quanto virão a demasiada auan-

tajem que lhe os immigos tinhão determinarão de pele-

jar coeles esperado que Afonso lopez os socorresse, &
esperãnos com muyta ousadia, ajudando os tambê a

gente da terra que logo acodirão ho Bêdará & ho Las-

car cõ seus piães , & os imigos se forâo emburilhar coe-

les ás frechadas & azagayadas, & coíneçouse hua pele-

ja muy trauada. E vendo Afonso lopez como a gete da
terra era em ajuda dos nossos acodiolhe com a gente

que lhe ficaua leuando diante dous berços encarretados

Gom que fizerão muyto grande dano nos immigos, ma-
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tando rmuytos por aiidarein juntos, Sc coisso os fizerào

afastar: & os nossos tanjbern se retirarão obra díi tiro

de pedra pêra a fortaleza. E como neste tempo come-

çou dencher a raaré , mandou Afonso lopez a Duarte

de melo capitão mór do mar que acodisse ao porto, &
apagasse ho fogo q ándaua ateado nas nãos, & deulhe

trinta homês que se repartirão por cinco lancharas &
híi bragantim , hu batel grande de que erão capitães a

fora Duarte de melo, Francisco fogaça, dom Rodrigo

da silua, Diogo mendez , Fernão figueira, Carlos carua-

Iho, & Grauiel gago, & cõ tão pequena armada pêra ca-

nianha era a dos immigos com a esperãca em nosso se-

nhor se forão chegando a eles dado grandes gritas de
prazer por parecer que os não temiào. E chegando a ti-

ro de berço começa de desparar a artelharia díi cabo &
do outro, & acertou que em a lanchara de Grauiel ga-

go tirado a primeyra bom bardada se lhe acêdeo fogo na
poluora com que abrio a lanchara & sf^ foy supitamente

ao fundo, & quantos ãdauão nela dos nossos se afoga-

rão por estarem armados. E durado a peleja foy morto
Diogo mendez capitão doutra lanchara de hfla bombar-
dada que lhe leuou a cabeça, & por derradeyro os nos-

sos ho íizerão tão esforçadamente que deitarão os immi-
gos fora do porto, matando algus. E desacupado ho por-

to apagarão ho fogo que andaua nas nãos & na galee.

E assi acabou a peleja daquele dia no mar & na terra

,

& com quanto os immigos se retirarão não se forão dé
todo, porq era sua determinação de tomar a fortaleza,

& posto que pola primeyra não leuassem ho melhor dos

nossos nê por isso cessara de sua empresa, porq como
erão muytos & os nossos poucos parecialhes q os vence-

rião por derradeyro, & que por poucos que matassem
os ensecarião. E por isso os da terra assêtarão suas es-

tãcias híj pedaço da cidade onde se recolherão , & os

do mar surgirão jíito de húa ilha perto do porto a cuja

sombra esteuerão: & como foy nienhaã tornarão a co-

meter os nossos por mar & por terra, & pelejarão coeles

LIVRO nu. p
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ate as dez horas do dia que se recolherão a suas estan-

cias , & tornará a pelejar da véspera ate a noyie. E is-

to fizerão dezasete dias continos em que derão muyto
grande opressam & trabalho aos nossos, q inilagrosamê-

te saluou nosso senor de serem todos touiados segundo
andauão cansados, & feridos & desuelados de nào dor-

mir, porq vigiaqào cõ medo que os imigos os nào to-

massem, & de que sempre leuarào a vitoria pola pieda-

de de nosso senhor. E cuydando os inuuigos do mar q
acabo de tanto tempo não estarião os da nossa armada
pêra Jhe resistir, os quiserào aferrar, & acharão neles

Ião poderosa resistêcia como se aquele fora ho primeyro
dia da peleja: & por isso na quiserào mais brigas coe-

les , & fugirão que não tornarão mais, & ho mesmo fi-

zerão os da terra, de que morrerão nestes dias n)uytos,

q dos do mar acharão por conta que forão duzentus, &
quinze q acharão soterrados na ilha em que se acolhiào,

& dos nossos não morrerão mais de quinze ê iodas es-

tas pelejas. E com quanto el rey de Bintão soube quão
pouco nojo os seus fizerão aos nossos na desislio da guer-
ra , & foyse assentar em híi lugar q se chamaua Pago
donde a fazia de cada vez mayor assi por mar como por

terra.

uáquifazjim ho quarto liuro da historia da índia. E
seguese ho quinto no temj^o q a youernou JJiogo lopez de
sequeira.
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LIVRO QVINTO
D A

HISTORIA DO DESCOBRIMENTO
E

CONQVISTA DA ÍNDIA
PELOS PORTVGVESES

No tempo queagouernouDiogo lopez de sequeira por man-
dado do inuiclissimo rey dom Manuel de gloriosa memo-
ria.

Feyto per Fernão lopez de Castanheda,

C A P I T O L O I.

De como Lopo soarez entregou a gouernança da índia à
Diogo lopez de sequeira ^ se partio pêra Portugal.

JtVeformada a amizade ãtre ho gouernador Lopo soa-

rez & el rey de Ceilão desembarcou ho gouernador &
apousentouse em hua leda de dentro da nossa tranquei-

ra, & têdo quasi acabada a fortaleza que seria na fim

de Nouembro, chegou áom loão da silueira de Bengala
dõde partio como disse, & o gouernador lhe deu a capi-

tania da fortaleza, & por ser ainda mancebo deu a ca-

pitania mór do mar a António de mirada dazeuedo ho-

mem antigo na índia & que sabia bê da guerra, & deu-

Ihe hua armada cõ que andasse naquela parajem pêra

goarda da fortaleza, como pêra fazer presas nas nãos de
Dossos iínmigos. E isto assi ordenado partiose o gouer-

nador pêra Cochim com determinação de fazer em Cou-
Jào outra fortaleza por ter licença do rey de Coulào f)e-

ra fazer hua casa forte , & ter prazme da raynha pêra

p 2
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coeste nome de casa forle lhe deixar fazer hua fortaleza

por peita que por isso lhe auiâo de dar. E ho gouerna-

dor cessou desla determinação por saber que era che-

gado Diogo lopez de sequeira por gouernador , & pros-

seguio pêra Cochim , onde foy recebido cõ niuyla honr-

ra de Diogo lopez de sequeira que foy coeie ate a for-

taleza , & dali por diante ho visitaua muylas vezes: &
não quis entêder em nada da gouernanr^a da índia era

quanto Lopo soarez esteue nela saluo em repartir os na-

ijios , & despachou loã gomez cheira dinheiro pêra as

ilhas de Maidiua, onde elrey de Portugal mandaua que
fizesse hua fortaleza & fosse capitão dela. E porque sa-

bia que Baticalá estaua leuãtado mandou a dom Afonso
de meneses em hua galé darmada que fosse surgir so-

bre a barra de Baticalá, & lhe tomassem as nãos q saís-

sem de dêtro : & ho mesmo manduu a Christouào de
Sousa q fosse fazer a Dabul

, q foy em hua galé por ca-

pitão mór de Ruy gomez dazeuedo & de Lourenço go-

dinho que hiào em duas carauelas , & mandoulhe que
fosse por Goa & tomasse duas fustas das ^ lá estauào

:

& por rogo de Lopo soarez sentenceou Diogo lopez ho
feyto da justiça contra Geronimo doliueira que matou
dum Aluaro da silueira como ja disse, & foy degolado.
E feyla a carrega das nãos entregou Lopo soarez a Ín-

dia a Diogo lopez de sequeira per hú estormêto piibri-

co , declarando a gente que ficaua nas fortalezas, & as

peças dartelharia. E isto feyto partiose Lopo soarez pe»

ra Portugal, onde chegou a saluamento.
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C A P I T V L O II.

De como ho gouernador tornou el rexj de Baticalá aa o-

bediencia dei rey de Portugal.

Jl artido Lopo soarez ho gouernador se partio peraGoa
em laneyro de mil & quinhêtos & dezanoue deixado por

capilào de Cochim hu fidalgo seu sobrinho chamado An-
tónio correa em quàlo Aires da silua não vinha de ]Ma-

laca , & lirouha a Lourenço moreno, & leuou ioda a ar-

mada da índia, & de caminho visitou as fortalezas de

Calicut & de Cananor, & foy ter com dom Afonso de
meneses que estaua sobre a barra de Baticalá, cujo rey

sabendo que ho gouernador ali estaua foy o seu medo
tamanho de ho destruyr q logo lhe mandou pedir per-

dão do leuàtamenlo passado, & pedirlhe que ho tornas-

se a receber por vassalo dei rey de Portugal, porq esta-

ua prestes pêra pagar ho tributo que dantes pagaua , &
mais pagaria tantos mil pardaos pêra os gastos da arma-
da. E ho gouernador foy contente, & assi se fez: & is-

to feylo parliose pêra Goa.

CAPITVLO iir.

De como Christouão de sousa foy darmada sobre Dahul:
^ do que lhe lú aconteceo.

X artido Chrislouã de sousa pêra Dabul foy ter a Goa
onde pedio a Kuy de melo que estaua por capitão na
vagãte de dom Golerre que lhe desse as duas fustas que
ho gouernador mandaua, & dãdolhas tornou a sua viagê
pêra Dabul, & por ser ja tarde achou os noroestes muy
rijos q lhe erão por dauante, & ho não deixauão surdir
indo alamar: & por isso & por a carauela de Ruv gomez
ser zorreyra deu a longa, porque cõ ho emparo da terra
lhe pareceo que não Ibssem os ventos tão rijos. E com
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tudo a carauela de Ruy gomez não pode ler coele ne

cõ as outras velas & ficou a trás. E indo Christouão de

sousa assi soube que dêtro no rio de Citapor estaua car-

regando hria nao de mouros nossos ími^os posse na bo-

ca do rio, & mãdou a híi capitão du Catur que ieuaua

em sua conserua que fosse tomar a nao. E vendo ho os

mouros que a carreg?\uão entrar dêtro no rio fugirão pê-

ra terra & deixarão a nao só, &- ho capitão do Catur a

atoou & a leuou a Christouão de sousa, q metendo nela

quê a goardasse a leuou em sua conserua , & daqui le-

uãdo sua rota abatida foy surgir na barra de Dabul, on-

de soube por algfts da terra que lhe forão vender refres-

co
,
que em quanto se deteuera em Cilápor a tomar a

nao passara Ruy gomez & fora ter a Dabul, onde lhe

logo sayrão as fustas. E estado coele ás bombardadaa

se lhe acendera ho fogo na sua poluora cõ que a cara-

uela foy toda queimada & quantos estauão nela saluo

hua molher Portuguesa que os mouros catiuarão: & que
aueria sete ou oyto dias que aquilo acpntecera. O q
Christouão de sousa creo por achar ainda algua madey-

ra da carauela, & ficou niuyto triste por aquele desas-

tre, & quiserase vingar dos mouros se lhe sayrão, mas
nuca ousarão, nem ele não foy buscalos por estarem

muyto denfro do rio. E auêdo obra de doze dias que a-

qtji estaua forão os ventos tantos & tão brauos que não

podendo e|e nem os outros sofrer a amarra lhe foy for-

í^ado arribarem a hua enseada chamada dos Malabares

que era abrigada pêra estar hi ate amainar aquele ven-

to, & hi queimou hua pouoação por ser de nossos ími-

«•os. E amainado ho veto da hi a algus dias se tornou a

Dabul, onde soube que em quanto esteuera na ensea-

da dos Malabares encalando ho vê(o chegara hua nao

de Cananor em que hia por capitão hu escriuão da nos-

sa feytoria que Ieuaua fazêda dei rey de Portugal pêra

se vender em Cambaya (& esta passou de noyte pola

enseada onde estaua Christouão de sousa & por isso a

não vio) & çhiegando defronte de Dabul lhe sayrão as



LIVRO V. CAPITVLO Hl. 119

fuslas & meleràna no fundo com bom bardadas. E ven-

do Christouão de sousa que ho dano que as fustas faziào

hia em creciniêto, determinou dentrar no rio & vingur-

se , & porque não tinha mantimentos os foy tomar a

Chaul aa nossa feytoria ondestaua por feyíor híi Diogo
paez , & em tornado de lá pêra Dabul quis dar em Ca-
Jaci hú lugar de mouros cinco legoas dele por ser de sua

jurdiqào, & estaua metido por hu rio acima obra de mea
Jegoa. E chegando á foz do rio deixou ali a galé & a ca-

rauela curtas por não poderê nadar nele, &. êtrou no Ca-
tur fuslas & baleys em q ieuaria ate cento dos nossos,

& chegou ao lugar três huras ante manhaã, mas fazia hii

luar tao claro que parecia dia. Os immigos tanto que
sentirão os nossos fugirão logo, & a rezão de os senlirê

tão asinha foy porque esta gête a mór parte da noyte

anda acordada: os nossos seguirão hii pouco a pos os

immigos & deixaranos por ser noyte, & lornaranse a

queimar ho lugar q era grade & auia nele muylas mez-
quilas, &. queimaràno todo despois de ho roubarê, & as-

sí duas nãos que hi estauâo varadas. Isto feylo recolheo-

se Cijristouão de sousa á praya pêra se embarcar, & hi

esperou por algus marinheiros q ainda ficauão roubando.
E estando assi esperando sobreueo híi Tanadar dua ta-

nadaria dali a duas legoas , & sabêdo do dia dates que
os nossos estauão na foz do rio de Calaci hialhe socor-

rer & leuaua trezentos piães Canarins todos frecheiros,
Sc em os nossos os vendo aluoraçaranse muyto, & disse-

râo a Christouão de sousa que fosse pelejar coeles, do
que ele foy cõtente , & assj pêra isso como pêra reco-
lher os marinheiros que lhe ficauão no lugar abalou logo
pêra eles, & eles mostrando muyto esforço ho sayrão a
receber, & ho cercarão por diante & pulas ilhargas tira-

do frechadas sem colo: Christouão de sousa porq Jhe

não frechasse os seus estando jiilos mãduu os espalhar
4a mesma maneyra q se os imigos espalhauão, puslo q
lhe algus disseráo q melhor seria apinhjaiêse pêra hiià

parte & íicarê os imigos descubeilos á nossa arlelharia
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q lhes tirasse do rio q os despachasse logo: & Christo-

uào de sousa nào quis
,
parece q por dé desejar de pe-)

Jejar. E espalhados os nossos, trinta espingardeiros &
algíís besteiros q auia antreles desfecharão nos ímigos
& fizerãnos afastar, & os nossos se começarão de reco-

Jher espalhados como digo, & tàto q quasi se na viao hâs

aos outros. E os imigos q viráo este descõcerto acodi-

rão logo sobreles apertado os muyto cõ frechadas & fe-

rindo dessa gête baixa q hia mal armada, q começou
de fugir cõ menos cõcerto do que leuauão : sem Chris-

touão de sousa nê os outros capitães os poderê ter, &
vedo ele isto deixouse ficar cõ os imigos, ficado coele

Fràcisco de sousa lauares & outros principaes & faziào

volta acs unigos pêra os deter, & eles se retirauão pêra

os cansar, & despois vollauão sobreles. E assi forão ate

a praya voltado hus aos outros be quatro vezes em q a

peleja foy bê ferida assi díia parte como doutra: & tã

perfiada q em chegarè os nossos á praya gastarão bê
três horas , &, cõ os feridos q se hião embarcar & cõ os

outros q fugiáo se desfizera os nossos tátb q na chega-
rão cõ Christouão de sousa á praya mais q ate trinta ho-

raês , & ainda aqui dapertado dos imigos se nã achou
mais q cõ dez pêra sembarcar de q hii era Frãcisco de
sousa tauares, Sc aqui passou Christouão de sousa grade
perigo, & esteue quasi perdido porq erao ja êbarcados

todos os nossos se nà ele cõ os dez q digo, & a maré ê-

chia & daualhes a agoa pola cinta, & os imigos chouião

frechas sobreles , & coesta fadiga quasi q nã podião a-

judar a êbarcar Christouão de sousa q ho não podia fa-

zer sem ajuda por ir armado em híi arnês inteiro, & era

necessário tomareno ê peso pêra ho metere no batel, &
os imigos nã dauão vagar pêra isso. E vedo eles o q oê

nossos linhào em ho fazer & cuydãdo q nã auia quê lhe

resistisse meteranse pola agoa, & chegauanse aos ba-"

teys & ás fustas laçado mão dos remos pêra os tomar :•

&, quis deos q a este tempo estaua jn Christouão de sou-

sa embarcado & os outros q ho ajudarão, & vedo a ou-
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s<i(1ia dos ímigos mâdoulhes tirar cõ a artelharia, de q
logo fugirão ficado muytos mortos, ác dos nossos niorreo

hfí bõbardeiro & forão feridos trinta. Feylo isto porq
Christouão de sousa trazia por regimêto do gouernador

^ ate a êtrada de íaneyro fosse eiu Goa as duas caraue-
Jas q leuaua pêra ire cõ António de sajdanha a Ormuz,
mandou a Lourêqo godinho q se fosse, & ele ficou com
a galé, fustas & catur, & cõ tão pouca gête q não era
nada pêra a das fustas de Dabul q era muyta &. elas bê
artilhadas foyse a Dabul & surgio na barra, ode achou
loão gôçaluez de castelo branco q por mãdado de Lo-
po soarez estaua ê goarda dela com três fustas, & per

hua carta que lhe Christouão de sousa deu do gouerna-
dor se parlio pêra Goa.

CAPITVLO Ilfl.

De como ho gouernador despachou certos capitães pêra
diuersas partes,

Ue Baticalá se foy ho gouernador a Goa, donde mâ-
dou António de saidanha capitão mór do mar cõ híja ar-

mada ao cabo de goardafum a fazer presas , & a saber
se estauão os rumes ê ludá pêra os ir buscar como tra-

zia por regimento. K sabêdo aqui como fora queimada
a caraueia de Ruy gomez dazeuedo & metida no fudo a
nao de Cananor, parecêdolhe q fora por culpa de Chris-

touão de sousa ho mandou logo chamar por António ra-

poso capitão du nauio cõ quê mandou loâo gõçaluez de
castelo brãco q auiao de ficar ê Dabul, & por ser ja ê-

trada dinuerno quando chegarão não foy necessário fica-

rê lá , & tornaranse cõ Christouão de sousa a Goa dõde
se forão a Cochí por ja iá estar ho gouernador. A q
Christouão de sousa mostrou como não tinha culpa na
carauela nê na nao: & por isso ho gouernador lhe pedio

perdão de ho mãdar assi vir de Dabul. E porq ho gouer-

nador foy auisado q em Coulão auia algu aluoroíjo de
LIVRO V. a
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guerra por hua fortaleza q hi queria fazer ho feitor Ey-
lor rodriguez, màdou lá loão gõçaluez de castelo bràco

cõ três fustas darmada , & q não auêdo q fazer ê Cou-
lão fosse fazer presas ao cabo de Goardafu &. tornasse a

inuernar a Cochi: & assi por ho gouernador saber de dõ

Aleixo de níeneses, & de Fernão perez dãdrade, & dou-

tros fidalgos q chegarão de Malaca ho aperto em q íica-

ua cõ a guerra dei rey de Bintão q era necessário mâ-

darlhe socorro: determinou de lho mãdar por António

correa filho Daires correa que foy morto ê Calicut ê

teaipo de Pedraluarez cabral, a que tinha dada hiia via-

gem pêra a China , & q de caminho iria por Malaca. E
por neste topo lhe mostrar Simão dandrade hu aluara

dei rey per q mandaua q querêdo ele ir á China despois

de vir de lá Fernão perez seu irmão q fosse. Não deu

ho gouernador esta ida da China a António correa, se

jião a de Malaca somête , & a ida da China deu a Si-

mão dãdrade a que despachou logo, & se partio em híia

nao : & após ele partio em outra hu fidalgo chamado
Garcia de sá com gète em socorro Dafonsó lopez da cos-

ta : &, despois mãdou ê hiia armada de três velas [)or

capitão mor a António correa, a q deu em regimêlo q
decercada Malaca fosse assentar pazes cô e] rey de Pe-

gú, & das três velas forão capitães, ele de híia nao, An-
lonjo pacheco de hua carauela que leuaua a capitania

mor do mar de Malaca, & hu Fràcisco de seqira ê bu
bargâlí. E nesta armada q partio de Cochi a seys de
Mayo forão cêto & cicoêta Portugueses.
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CAPITVLO V.

De como a raynha de CouJão deu consentimento pêra se

fazer fortaleza,

X>/esejãdo Lopo soarez no (êpo q gouernaua a índia de
fazer liúa fortaleza em Coulâo , ouue licença dei rey de
Coulào pêra fazer híaa casa forte em que a fazenda dei

rey de Portugal esteuesse segura, porque ho nã estaua
na casa q estaua feyta. E esta licêça ouue cô deternii-

naçã de cõ nome de casa forte fazer híia fortaleza, porq
tinha pêra isso consêtin)êto de Alepãdari : q assi se cha-
maua a raynha de Coulâo, & coeste fundaniêto tornaua
de Ceilão (quãdo lá foy fazer a fortaleza) se não acha-
ra certeza de ser chegado por gouernador da índia Dio-
go lopez de sequeira, q auisado por Eytor rodriguez íej-

tor de Coulâo do q passaua a cerca da fortaleza, lhe deui

Gomissam pêra q por hu aluara prometesse á raynha três;

mil rajas q sam moedas da terra q vai cada híia Iríta &
três rs & hú terço em q pola valia da nossa moeda se»

tnõtauão cêto & trinta & dous mil rs , &• a Chaneipulá
seu gouernador & muyto gvãde priuado mil fanôes de
Cochi q vai cada hii desasseys rs, em q pola moeda por-

tuguesa mõtão desasseis mil rs : &, isto porq dessem con>
sentimêto pêra se fazer a fortaleza, & aigua desta copia
lhes auia logo de ser paga, & a outra despois da forta-

leza acabada: & isto porê sê ser feyta guerra aos Portu-

gueses, nê por el rey de Comorí, nê pola raynha & seus

filhos, nê menos por ela raynha de Coulâo. Do q ela foy?

muyto cõtête, offrecendose cõ seus pulas a morrerê cõ

toda sua gête sobre se a fortaleza fazer & darê pêra a

edificação dela toda a ajuda q podesse ser, posto q sa-

bião q auião danojar nisso muyto ao rey grade de Cou-
lâo, & cobrar por imigos ho rey de Comorí & a raynha
& seus filhos: & porem q lhes nã daua nada disso por

seruirê a el rey de Portugal por cujos vassalos & serui-

Q 2
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dores se tinhâo como se propriamêLe foráo Portugueses.

E j)era inayor segurança a mesma rayr>ha por sua pes-

soa entregou Eylor rodriguez a bus três irmãos Naires

q morauào ao derredor dôde auia de ser a fortaleza que
viuiào cõ a Tãynha. de Coinori , & erâo grades senhores

& punliào em capo seyscêtos Nayres de peleja , & ho

mais velho auia nome Vnireypulá, ho meão hiala[)ulá-

goripo , & o mais moço se chamaua coulégorípo. E es-

tes todos três tomarão sobre si ho feytor & prometerão
de ho ajudar era quanto podessem : & Eylur rodriguez

se cõceríou muyto secretamêle cò Vnireypulá q ho aju-

dasse, & q eu) quanto durasse a obra da fortaleza lhe

daria cada dia híja raja. E sendo ho gouernador auisado
de tudo per Eytor rodriguez, lhe deu eomissam j)era q
começasse a obra. E como ê Coulâo foy sabido q se a-

uia de começar, foy cousa despàto ho rumor & aluoro-
ço q se leuãluu , assi antre os mouros como àtre os gê-
lios : aqixàdose todos disso. E el rey de Comori & sua
irmaã ajularào muyta gête , dizêdo q era pêra ire sobre
Eylor rodriguez, & o matarê cõ quantos estauão coele.

E sendo ho gouernador auisado desle aluoroço màdou lá

como disse a loão gôçaluez de castelo bràco por capitão
mór de três fustas ê socorro : mas na foy necessário porq
a raynha de Coulà & Chaneipulá erão tão verdadeyros
seruidores dei rey de Portugal & desejauào tàto seu ser-
uiço q apazigoarão tudo, & a raynha de Comorim cessou
de sua fúria, cô quàto íicou ê grande ódio côtra os nos-
sos. E vedo loáo -gôçaluez como ali nâ auia q fazer foy-
se ao cabo de Comurim

, dòde sê fazer nenhuas presas
se tornou a Cochim.
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C A P I T V L O Vi.

De como Eytor rodricjuez de Coimbra começou de edifi-

car a Jortaleza de Coulão.

JjLpacificandose mais a cousa delernirnou Eytor rodri-

guez de coníe(;ar sua obra : & enconiêdàdose a nosso se-

nhor, ho mais dissimuladamenle q pode começou hu dia

dabrir os aliceces dado ele as primeyras enxadadas , &
ajudado ho Christouão de bairros & Duarte varela seus

gêrros , & assi hu Luys Aluarez q estaua por capitão

de hija galé, & Gaspar íerraz & Afonso íerraz seu ir-

mão, & ho j)adre Frâcisco aluarez vigairo da igreja de
Bâ Thonie, & outros q per todos faziào numero de vinte

sete Portugueses & dons pedrevros da lerra , & quàdo
dous mil Naires q ali tê ho rey grade de Couíào (pêra
cõseruaçâo do estado da terra) virão os grades aliceces

q abria Eilor rodriguez tornaranse a aluoroçar, dizêdo q
erâo pêra fortaleza & não jiera casa

,
pelo q ele os mà-

dou alupir & ficarão mais estreitos, poiê de iargura de
dez palmos, &- assi como hia abrindo assi hia fazendo a

|)arede da cerca da fortaleza q fez de côprimêto doytêla

& ciiíGo palmos & de largura de setenta & cinco, & le-

do a parede daltura dii home: assêtarào os nayres de]

rey de Coulào q tamanha cerca nào era se nà pêra for-

taleza , & aqueixaranse disso á raynha de Comorí porq
iinhâo a de Coulão por sospeita nas cousas dos Portu-

gueses, a quê se queixou logo a raynha de Comorim,
dizêdo q ho não auia de sofrer, & mãdou a sua gête ^
se pusesse ê armas. O q sabido por Eytor rodriguez na
quis ir cõ tamanha obra auàte

,
por apacificar a gente

& não ter dõde se defendesse se lhe fizessem guerra , &
atalhou ho vão da cerca cõ híia parede ficado a hiía par-

te a casa da feytoria, & a outra a fortaleza, com q pros-

seguio auãte, dizêdo q era a casa da feytona. Porem
os JNaires dei rey de Coulão, nê a raynha de Coinori &
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seus dous filhos não assessegauâo nê perdião os ciúmes

q tinha daquilo ser fortaleza, &. hora lhe tolhião os pe-

dreiros, hora os cauouqiros: outras vezes se ajiitauâo

pêra ire sobre Eitor rodriguez , & de tudo ho auisaua a

raynha de Coulào & seus pulas, apressando ho, q se po-

sesse na mayor altura q podesse : porq lhe parecia q a-

uiào os imigos de pelejar coele. E ele ho fazia assi, en-

coraêdandose sempre a nosso senhor de quê era muyto
amigo q ho ajudou ate poer hua (orre no priraeyro so-

brado. E por ser auisado q dia de Páscoa auiào os imi-

gos de pelejar coele destapou êtão as bôbardeiras q ateli

teuera carradas por não êtêderê que era fortaleza, & as-

sestou nelas sua artelharia. E recolhido dentro na (orre

cõ a gente q digo, amanheceo assi dia de Páscoa: o q
deu tamanho espãto aos imigos q não ousarão de ho co-

meter cõ medo da artelharia: do q a raynha de Coulão
& seus pulas ficarão muyto ledos, & mandarão dizer a

|

Eitor rodriguez q não temesse dali por diante aos imi- i

gos, porque ja não auiâo dousar de ho cometer, & quan-
do ho quisessem fazer q ela com todos seus vassalos a-

uião de morrer sobre ho defender. O que lhe ele agar-
deceo muyto, pedindolhe que os deixasse chegar aa for-

taleza pêra ver como pelejauão os Portugueses: porê os
imigos não ousarão de ho fazer, & dali por diante abran- !

darão da fúria q trazião , nê fizerào mais sobrançarias I

aos Portugueses. E neste tempo foy ali ter hum fidalgo

chamado Garcia da costa deSantarê cô hua galé de que
era capitão, q ho mandou ho gouernador pêra fauorecer
& ajudar Eitor rodriguez: o que eJe fez cô muyto cuy-
dado & diligêcia.
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C A P I T V L O VII.

Dú grande seruiço q a raynha de Coulâo fez a el rey de

Purtuyal.

vJ^oin muyto grande trabalho, assi do inuerno qerarnuy
forte cõ chuuas & cÕ velos , coiuo cõ temores de guerra

hia Eitor rodriguez prosseguindo ê sua obra, nào soniê-

Ve na fortaleza ruas na da igreja do apostolo sam Tho-
nie

, q làbê começou ,
porq a raynha de (^oulào , & ho

regedor & outros pulas lhe faziáo dar toda a pedra k.

outros maleriaes q erào necessários pêra estas obras. E
assi tinhào todos cuydado delas como se forào Portugue-
ses , nào lhes lembrado q faziào nisso pesar ao rey de
Coulão, nê que escãdalizauâo a raynha de Comori &
seus filhos, nem que cayão em ódio do pouo. O que pa-

recia milagre de nosso senhor terê os gentios tanta

fee & amizade cõ os Portugueses q assi os fauoreciao.

E de ludo isto Eitor rodriguez auisaua ho gouernador,

q lhe mandou q fosse assi cô a obra como hia, porq se-

ria coele na entrada Dagoslo. E cõ quãto Eitor rodri-

guez tinha este trabalho de fazer a fortaleza, não dei-

xaua de êtêder na pimêta q auia de côprar pêra a car-

regação das nãos q se esperauào aquele anno: & soube

q erào abertas na serra duas grandes estradas per que
andauâo a formiga ires mil boys de Charamandel , dôde
leuauão arroz a Coulào & Caicoulào, & ê retorno pimê-
ta de seus termos. E vedo ele camanho perjuyzo isto

era pêra a carregação das nãos de Portugal, queixouse
disso aos regedores de Caicoulào, reqrêdolbe q vedas-

sem q na se leuasse aqla piraêta. Ao q respõderão q
rã podião fazer nisso nada por sayr a pimêta de luga-

res de Bramenes a q nào podiào ir á mão: & por isso

ho rey de Caicoulào perdia seus dereytos, mas não po-

dia ai fazer se nào perdelos. E vedo Eytor rodriguez ho
inao remédio q ali tinha , escreueo ho ao gouernador

:
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q não achando pêra isso remédio lhe não respôdeo, &
então se socorreo ele á raynha de Coulão por saber

quanto desejaua ho seruiço dei rey de Portugal, & pe-

diolhe que mãdasse por quinhêtos dos seus Naires fazer

hu salto na caíila dos boys de Choramandel , & que os

escarmentassem de maneyra que nao fizessem mais a-

quele caminho, & que prometia de dar cem cruzados

por cada cabeça de home q lhe dessem da cáfila. E a

raynha por seruir el rey de Portugal se cõcertou com

híi rey irmão doutro, per cuja terra as cáfilas caminha-

uão que lhe daria quinhentos Naires pagos á sua custa

com que fizesse guerra a seu irmão porque deixaua pas-

sar a cáfila por sua terra
,
porque não passando por ela

na tinha caminho por outra parte. E este mesmo rey

que auia de fazer a guerra a seu irmão, antes de a co-

meçar fez com os quinhentos Naires da raynha de Cou-

lão hij salto na cáfila de Choramandel em que matou

cinco homês dos que hião nela, &. tomou muytos boys

& grande soma de pimenta, com que os outros ficarão

tão escarmentados que desistirão de todo daquele offi-

cio, & logo as estradas forão carradas : do que a raynha

de Coulão mâdou pedir aluisaras a Eytor rodriguez no-

tificandolhe o q era feyto, & que em satisfação daquele

seruiço que fizera a el rey de Portugal, & do gasto que

fizera com os quinhentos Naires a que pagara híi mes

de soldo, queria que lhe esperasse aquele anno por du-

zentos & oytêta bares de pimêta que diuia : & isto por

estar pobre & gastada das guerras passadas. O q lhe

Eytor rodriguez fez: cõ que ela ficou muyto contente.
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C A P I T O L O Vllf.

De como lio gouernador foy ver hú para que se fazia

antre hús Caimaes na terra Jirme ,
^- ão que lhe a-

çôteceo.

-L\ o começo deste inuerno que ho gouernador teue em
Cochim sucedeo auer hu para antre certos Caimaes vas-

salos dei rey de Cochim & dei rey de Calicut sobre cer-

ta deferença que tinhao. E este para quer dizer na sua

lingoa batalha de desafio, em que se ha dauerigoar a

verdade, & assi como hum rey ou senhor faz a outro

qualquer oífensa : ho oífendido desafia o que ho oíien-

deo pêra se darem batalha campal , & ajuntao pêra isso

toda sua valia damigos & vassalos: & se ho offendido

tem mais gente que o que ho offendeo dalhe a batalha

em pubrico, & se não ho mais secretamente que pode.

E sabendo ho gouernador que se daua esta batalha a

mea legoa de Cochim polo sertão foy a ver acompanha-
do de quinhêtos homens em que auia algíis fidalgos, &
todos com capas & espadas somente : & foy ho gouerna-
dor ê tones polo rio ate ode se auia de dar batalha, &
ali desembarcou , & ãtre os q auião de dar batalha , &
os q a auião de ver serião quatro mil homês a fora os

nossos. E começada a batalha
,
quis hu nosso bõbardei-

ro fauorecer hoCaimal dei rey deCochí cõtra ho dei rey

de Calicut, ajudãdoho cõ hua espada dambas as mãos.
O q vedo ho Caimal como qria mal aos nossos, remete
CÕ parte de sua gele a algus deles q âdauão espalhados
tirãdolhe muytas frechadas: ao q ho gouernador acodio
logo, & recolheo os nossos: & feytos lodos ê híj corpo
se quisera tornar se ho deixarão, porq os naires como
homês escâdalizados dos nossos os seguião, apertando
os com frechadas muyto bastas: & por se o gouernador
desembaraçar não quis q os nossos (rauassê coeles , se
Dão q se defendessem: porque erào muylos & se a ba-

LIVRO V. R
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talha se trauasse passariâo os nossos mal por sere pou-

cos : & por isso ho gouernador se recolhia ho melhor q

podia, & os ímigos apertauão lodauia ta rijo q ho pu-

nhão ê muyto perigo, o q vedo algus fidalgos se pose-

rào diàte dele pêra ho emparar das frechas, & ho pri-

meyro foy Chrisloua de sousa q logo foy fendo de hja ê

hu^braqo', de q despois foy aleijado & assi forão feridos

outros & mortos cinco, & antreles forào Diogo de pina

filho de Kuy de pina. E despois q os imigos virão q os

nossos nao querião pelejar coeles , & lambe por acodirê

aos companheiros q ficauão na batalha deixarão os ir. E

vendose ho gouernador desapressado dos iraigos fez reco-

lher os mortos, & foyse a Cociíi onde teue ho inuerno,

em q mandou cõcertar a armada pêra ho verão seguinte.

C A P I T V L O IX.

De como mouros de Cambaya matarão a loáo gomez

nas ilhas de Maldma com outros nossos.

Atras fica dito como loão gomez cheira dinheiro foy

ás ilhas de Maldiua pêra fazer lá hiia fortaleza: & des-

pois q foy ê Maldiua achou q era ali escusada fortale-

za , & q abastaua húa feyloria pêra ho trato q ali auia

dauer. E assi ho fez & ele ficou por fey tor, & ledo ma-

dada hua nao fora em q forào algíis criados seus q nã

ficarão coele mais q ate oyto dos nossos & aigús da ter-

ra q seruião na feitoria forào ali ter certas nãos de mou-

ros de Càbaya, q como erâo nossos imigos & virào loao

gomez cõ lâo pouca companhia, determinarão de ho

matar & lomar quanto eslaua na feyloria. E assi ho fi-

zerào, & loão gomez morreo defendêdose lâo esforça-

damête como ele pelejou sempre nas pelejas ê q se a-

chou q era muyto valete caualeyro: & assi acabou seus

dias com quantos estauão coele, & despois de morlos

roubarão os mouros a feitoria & leuarâo tudo sem ho

rey da terra ousar de resistir por nà ter gele de peleja.
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E ho gouernador quãdo ho soube nã pode fazer nada
naquilo por os mouros não serem de lugar certo.

j

C A P I T V L O X.

I De como despois Dantonio correa socorrer Malaca se

\
partio pêra Pegú a assentar amizade.

Xartido António correa ê socorro de Malaca seguio

por sua viagê, & indo atraues de Ceilão por ser inuer-

no lhe deu híja tormêta cõ q se apartara dele os outros

nauios & ele ficou só, & assi foy ter a Pacê : & dali foy

ler a Malaca òde eslaua Afonso lopez da costa ê tama-
nho aperto de guerra como disse, assi por mar como por

terra que lhe fazia el rey de Bintão q estaua ê híia po-

uoação por dentro díi esteiro q se chama Pago q sae do
rio de Muar, & tinha ali hua forte fortaleza de madei-
ra, & mandaua sua armada pola costa de Malaca, & fa-

zia arribar ao pago todos os jiigos q hião a Malaca, &
outras quaesqr velas q leuauão mercadorias ou manti-
mêtos. E por esta causa não hia nenhua vela a Malaca,
pelo q eslaua ê grande aperto de fome, & valia hua
ganta darroz q não leua mais q hua canada hii cruzado
& hua canada de vinho ho mesmo, & por falia dele auia

dias quando António correa chegou q não se dizia mis-

sa, & os imigos vinhâo muyto amiúde correr por terra

a fortaleza, & por os nossos serê poucos & muyto doê-
tes não ousauão de sayr a eles, nè somête tazer Irãquei-

ras fora da fortaleza pêra dali defenderê ho Ímpeto dos
imigos, porq teraiào q ali os tomasse segundo erão muy-
los & sobejos & eles poucos por ja a este tempo Simâ
dãdrade ser partido pêra a China & Jeuar cõsigo toda a

gête q fora coele da índia. E por ho capitão de Malaca
estar neste tamanho aperto folgou em estremo cõ a che-
gada Dantonio correa q com os mãtimêtos q leuaua da
índia do^aliuou algíi tanto os da fortaleza da fome q pa-
deciâo : S^ dali por diàle se dissera missas por amor do

R 2



132 DA HISTORIA DA ÍNDIA

vinho q ieuou , vSc começouse de sêlir menos ho cerco:

& porq os nossos ficassem inais desapressados tomou
António correa cargo de defender hua trâqueira q esta-

ua da bàda da fortaleza hu pedaço afastada dela , & cõ

sua deftísam ficauão os da fortaleza liures dos rebates

passados. E assi foy
,
porq vindo os iinigos como dates

acharão na trâqueira António correa bê acõpanhadu des-

pígardeiros & de besteiros & dalgiias pet^as dartelharia
,

de q os iiuigos receberão algQ dano, & por serem muy-
tos ho não estimarão nê deixarão de correr como dates,

& quasi q dauão cada dia rebates, prícipaiuiêle despois

q entêderào ho socorro q era vindo porq então insisátião

mais q da primeyra ê vêcer os nossos
,
porq não cuy-

dassem q cô Uiedo do socorro afroxauào de lhe fazer

guerra, & cõ isto dauào assaz q fazer a António correa

cõ contino trabalho dos rebates q lhe dauào, a q ace-

dia com muyto perigo de sua vida & qbrãlamêto do cor-

po, & fadiga do spirito porq não comia nê dormia se na
armado : cõ tão imêso trabalho viueo dous meses sem
nunca lhe neste tempo matarem nenhu dos da sua com-
panhia, antes matando ele & eles muytos dos immigos:
com que se escarmentarão de maneyra que afastarão seu
arrayal pêra mais iõge , & afroxarão muyto de suas cor-

ridas. E hcãdo os nossos mais desaliuados da guerra &
mais seguros pareceo bê a António correa de ir a Pe-

gú , assi pêra assêtar paz cõ el rey pêra os nossos ire lá

tratar & vire de lá mâtimêlos a Malaca, como pêra os

trazer logo pola necessidade q auia deles. E despacha-

dos os jíJgos da China & doutras parles q com sua es-

tada ê Malaca se alreuerâo a partir, partiose pêra Pegú
na nao eui que fora da índia, & iby primeyro a Pacê
carregar de pimêta q era bõ emprego pêra lá. E carre-

gada a nao partio do porto de Pedir quarta feyra qua-

lorze de Setembro do anno de dezauoue, & dahi seguio

sua rota pêra Pegú.
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C A P I T V L O XI.

Em q se escreue ho i^eyno de Pecjú^ seus costumes.

_t!iste reyno de Pegú he na enseada de Bêgala da bãda

do sul por ôde comarca cõ oulro chamado Tenaçari , &
do norte cõ ho de Bêgala, de q está cêto & vinte Jegoas

pola costa do mar per hua põta q se clian.a de negrais,

& em a dobrado êtrào logo em hú rio grade q se chama
Cosmí onde começa ho reyno de Pegú : q terá de cos-

ta ate cincoêta legoas. Da bâda do poiíêie tem ho mar
indico & do leuãte ho reyno de Brema & Dauá

, q se

estende per hQa corda de serras muy altas q tê desta

parte de q ha ao mar em híjas partes trinta & ê outras

corêta legoas, ^ he a largura deste reyno, emqhamuy-
tas mõtanhas cõ grades matas de alto & espesso aruore-

do em q se crião multidão dalifantes , de vacas & bufa-

ras brauas & porcos inôteses & veados, cora q os da ter-

ra fazê muylas môtarias principalmêle os grades senho-

res. Ha neste reyno muytas minas douro, mas na se ti-

ra polo rey defèder porq na qreria tirar a gête outros

metais de q ha niuytos na terra: ê que se da tambê
muyto lacre & muyto tino, & ha nouidade dele muyta
& pouca: procede de hu género de formigas q ho crião,

ho bô he de canudo, ho somenos he de pão. Ha robis

sen» coto, & os melhores q ha ê outras partes, çaíiras,

espinelas & oulra pedraria: de Sião lhe vem n)uyto bei-

jeim & almizquere. Ha grade criação de caualos do ta-

manho de facas dirlanda, & assi lê ho andar, & todo ho
âno não coniê mais ^ erua : destes se seruê assi na paz
como na guerra: dasse nesta terra geralmête muyta so-

ma darroz, & criase infinitos porcos & galinhas grades
& boas, dtí vacas & outro gado miúdo ha arrezoadamête,
& assi ha muyta diuersidade de fruytas : de n)odo q he
muyto abastada de màlimêtos, & por isso os leuào por
mercadoria pêra ode os na ha. He esta terra toda muy-
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to sadia, assi pêra os naturais como pêra os estrâgeiros,

& não se cria nela nenhfi bicho peçonhêto: he toda cor-

tada de grades rios q nacê nas serras q disse & deles

sam muyto altos, & êtra a maré neles: a mayor parte

das pouoai^ões sam ao logo deles, &c se he em parte es-

treita sam as casas de hua parte & da oulra, & cada
casa tem hu paraó peqno pêra seu serui^o. A prícipal

cidade de todo este reyno se chama Pegú , de c^ ele to-

ma ho nome situada ao logo do rio de Cosmí em q es-

tão outras cidades notaues assi como Dixára, que está

na põta da barra, & Dalá mais acima & Degíi quatro

legoas da barra, Sirião & Cosmí que está dezoyto le-

goas da costa & ateli chegão os jiJgos ou nãos estrãgei-

ras, & dali vão em champanas da terra ate Pegú q he
auante oytêta legoas ou pouco menos. E assi estão ou-

tras cidades de Cosmí ate Pegú a q não soube os no-

mes , & muytas delas sam cercadas de muros & cobelos

a nossa maneyra, & tudo de cal & ladrilho. Ha outro rio

principal ate cincoêta legoas deste, q se chama Marta-
bào de cujo nome está em sua praya situada hua fermo-
Nga cidade sete legoas da barra tàbe porto prícipal era q
se fazê as jarras martabanas q leuão á índia, & assi ou-
tra muyta louça de massa de porcelana ,

porem não iao

fina como a da China, nê daquelas cores & pinturas.

Nestes rios & em outros muytos ha muytos & bõs pes-

cados diuersos dos nossos saluo saués : vendese ho pes-

cado vi 00 em paraós cheos dagoa. A gente deste reyno
comumête he fermosa

,
principalmente as molheres : os

homês sam d,e meaã estatura de membros grossos, ba-
ços como mulatos fracos pêra guerra: suas armas sara

espadas de ferro morto do tamanho das nossas & muyto
mais largas cõ bainhas de pao: tê padeses tão altos co-

mo hu home de coyros dalifantes cõ verniz por cima &
capacetes do mesmo. E tambê costumão armar a cabe-
ça & costas cõ hfias peles dus bichos q tem conchas
muyto fortes, & laudeis acolchoados: tê lanças de ferros

compridos & pelejão a pé & a caualo & em alifantes, &
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nos rios em paraós. Tem alguas espingardas & bombar-

dinhas de ferro & alguas poucas de melai com leiras

chins, no q parece que aquela terra foy senhoreada de-

les em outro tempo, porque lambe ha ainda sinos dos

chis cõ as suas leiras , & assi ídolos. Ho capitão que he

vencido na guerra quando torna pêra sua casa não se

serue polas portas porq se dantes seruia, se nào por ou-

tras ate restaurar sua honrra. Ha neste reyno grades of-

ficiaes doficios macanicos , assi douro como prata, feno

& pao, & pintores muy singulares. A gête natural des-

te reyno he gêlia (ainda q algíis sam mouros) adoráo

Ídolos de diuersas feyçôes hús de figura dome àix palmo

daltura, & dahi ate do tamanho díi gigante, & outros

tã altos como a mais alta torre & muyto bem obrados,

& estes de cal & tijolo os outros de metal & de pao, &
todos dourados & pintados de muytas cores, & deles tê

três rostos: & dizê os Pegús q significâo ao deos gran-

de criador do mundo, & os outros a outros sanctos q fo-

rão de boa vida & caualeyros. Adorão tàbê a hus edifí-

cios q chamâo varelas feytos ao modo das dos Chins co-

roo disse atras, saluo que sam todas mociqas de cal &
tegelo reuocadas por cima dij betume de l.icre, & por

cima dourado douro de pào , & nas põtas tê hiis barões

de ferro cõ híia poma & sombreiro de n»etal cercado de
câpainhas, & nestas pomas mete peças douro & pedra-

ria q oífrecê : a menor varela destas he daltura de qua-

tro braças, & daqui pêra cima em grande qualidade,

assi como se escreue que erão as pirâmides do Egipto.

Em todas as pouoações deste reyno ha muytas & híia

mayor que todas, na cidade de Degii está hua tão alta

que se vé a mór parte do reyno, & a esta vay muy ia

gente em romaria por hia certo dia do auno. Estas vare-

las adorão por deos , & dizem q assi como ele he gran-

de assi as íazê grandes , & ao derrador delas ha casas

de Ídolos & outras em q pregão. Tem esta gele também
outros templos como mosteiros em que morão os seus

sacerdotes a q chamâo Rolis homês caridosos, principal-
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mente aos estrangeiros, & em hus morão trezentos &
era outros quatrocentos : estes traze as cabeças rapadas,

& arrancão os cabelos da barba : vestem húas roupas de
magas que lhes chegão ao peito do pé & encima outros

panos compridos & estreitos a maneyra destolas. Estes
não conhecem molheres despois que se mete nestas ca-

sas & he lhes defeso: viuê apartados da conuersação dos
outros horaês. Estes mosteiros sara de madeira muyto
fortes & dourados em muytas partes, tê sinos grandes
& peqnos como os nossos, & deles mayores que os que
estão em Santiago de Galiza, com letreiros & muytos
lauores ao derredor, & vsam destes sinos nas cerimo-
nias de sua seita. Antrestes Rolis ha hus principaes a
que os outros obedece, & em todo ho reyno ha hu so-

bre todos que tem por home sane to. Destas casas híias

tem rêda que lhes dotou quê as edificou, ou dos lugares
onde estão, outras sam pobres, & os que viuem nelas
se mantém desmolas. Também ha destas casas de mo-
lheres que rogão a deos poios defuntos que as fundarão.
Tê também outras casas que não seruê se nâ de ter

Ídolos como era tesouro, principalmente hua em espe-
cial em q ha tantos grandes & pequenos que assomão a
cêto & vinte mil, & cada dia metem muytos que oífe-

recem pessoas: a casa em que estão he muyto grande
& de grande comprimento, cõ híls poyaes altos de tige-

lo , & polas paredes hus vãos como aimarios cheos de
Ídolos peqnos & por cima os grandes: em cada lugar ha
hua casa pubrica que serue destarê nelas ataúdes dou-
tra feyção dos nossos com muytos lauores dourados &
tamanhos q sam necessários doze & quíze homês pêra
os leuar, & nestes leuão os finados a qimar a certo lu-

gar fora das pouoaçôes, & segundo a calidade da pes-

soa assi leua ho ataúde, & assi lhe fazem ho fogo com
que a queimão, que a híjs ho fazem com sandolos & a
outros com outra lenha. Crem q ha outra vida despois
desta, mas não como nos cremos

, jejuão j)or sua deua-

çâ trinta dias no anno & não come se não á noyte : nes-
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ie íêpo ha muyías pregações & outras cirimonias de suas
idolatrias. Tê que quê Jeua ho alheo que na outra vida
fica catiuo da pessoa a quê ho leuou , leni q malar cou-
sa viua pêra comer q he mao, & muytas vezes mãda el

rey apregoar por sua deuaçâo q não mate nê pesque, &
a pena não se executa niuyto porq quê tê cargo disso
Jhes dá lugar porq lhe peita , & por isso afogão os por-
cos ê rios quando os qrê matar na morre nhua pessoa
por jusliça, & quando comete crime porq mereça morte
degradàno pêra os lugares da costa ou pêra alguas ilhas.
Ha taixa pêra hú homem que mata outro pagar certa
cousa segundo a calidade do morlo a seus erdeiros ou
a seu senhor, lodo ho natural deste reyno que tem se-
nhor quando morre lhe fica a fazêda, & os herdeiros fa-
zem hí] presente ao senhor segudo he a cantidade da
fazenda, & ele lhe faz mercê dela : & desta maneyra do
pião ao caualeyro, & da hi pêra cima ale el rey. Casam
os homês cõ hua só molher, & deles com duas & três
o que os outros tem por má cousa : ao tempo que as mo-
Iheres andào pêra parir lhes fazê no quintal das casas
em que morào híia casa de terra & canas como sam as
outras, & nestas estão trinta ou corenta dias despois de
paridas, & tem por mal entrarem em suas casas sem
passarem estes dias. A gente desle reyno comumente
he bê ensinada & de melhor condição que outros ne-
nhíis gentios, & falão verdad»-, & mais chegada aos nos-
sos costumes que outros algus , & come o que nos co-
memos o que outros nâo fazem : & parece q serião Chris-
tàos sem trabalho se os conuersassem & doutrinassem,
Iratanse todos bem. Ha antreles homês letrados em ou-
tra hngoa que tem a fora a própria como antre nos ho
Jatim, escreuê em papel com tinia & tem escripturas
antigas: a cortesia que vsam he leuantar as mãos dian-
te do rosto, & se a pessoa he de mór calidade que a que
lha faz nSo responde assi, mas faz hu geilo disso: vsam
de muyta jjolicia os nobres em seu seruico, & serucnse
àãs portas a dêtro com anãos de que ha muylos no rey-

LIVRO V. «
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no, & assi com mulheres pequenas corcouadas detrás &
diante & quebrànas em crianças pêra este fim porq nào

emprenhem, & nestas tem suas senhoras grande con-

íian^a. Tem estes nobres muylas maneyras de folgar a

fora montear q costumào muyto, & híia he metereuse

em paraós que tê, assi grandes como pequenos deles de

híi suo j)ao, & de tal manejra que leuão por banda cem

remeyros de pàgayo, & dourados & pintados, & no meyo

hiia casa de madeira do mesmo modo, k, nas proas híja

deuisa: & ha outra feição de paraós que tem porcima

outra ordem de remos compridos, & os remeyros vesti-

dos de libré. E metidos os senhores nestes paraós, a-

postao com outros a quem mais remara, & leuào ins-

trumentos que tàgem & remão ao seu som : cousa muy-

lo pêra ver, & el rey vay ver esta festa a hua casa que

tem pêra isso no meyo do rio, & ali está ho preço da a-

posta, & os juyzes que ho determinão. E os da aposta

sam muytos, &, infinita gente polo rio (Sc pola terra a ver

esta festa em que se fazê grades gastos. Andão estes

genhores em andores muyto ricos pintados & dourados,

deles cubertos & outros descobertos & Jeuãnos dez &
doze homês. Ho andor dei rey & de seus filhos sam de-

ferentes dus outros ê terê os Liràtes forrados de marfim,

& tê }>or honrra irê acõpanhados de muyta gête de pé:

os estràgeiros rião pode andar nestes andores se não per

mercê dei rey. Neste reyno não se laura moeda, & cor-

rem por ela huas bacias velhas de q se seruirão & sam

de fuzileira, por peso se compra tudo coelas : ho peso cu-

mu se chaaja bica q he dous arraies & meyo Sc, tem cem

miticaes &, comprado ê ouro & leuado a Choramandel

ou á Índia vai de mil & quinhentos ate mil & seyscêtos

rs como outra mercadoria. Ha neste reyno grandes &
ricos mercadores que tratào todos em lacre, & na í)e-

draria que disse, & em almisquere., ouro, prata & bei-

joim , & mantimêtos, & jarras martabanas &: outra lou-

ça branca que se faz na terra: & todas estas mercado-

rias vem doutras partes , de que trazê emprego de cou-
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sns q não ha na lerra. Ei rey lie i^êlio & seruesse cõ

grade estado, poucas vezes tem guerra com seus vezi-

nhos : ho mais do tempo reside na cidade de Pegu em
que tê hus muyto grandes paqos de madeira aleuanta-

íios do chão muyto polidos com ouro & pinturas: sam
cubertos de telha mourisca, tè grade terreyro diãte , &
ao derredor deles sam tudo alpêderes ou estrebarias da-

lifantes & de caualos. He muyto dado á caça
,
princi-

palmête dalifantes, de que loma muylos & feytos man-
sos manda vender os que lhe sobejào : Iraz na sua corte

muytos fidalgos & senhores: lê por agouro ver abutre,

& por isso nos seus paços estão sempre vigias pêra ^ os

enxotem. Tem por costume ho principal senhor do rey-

Do ser amo do principe & sua molher lhe dcá ho ley-

te, porq sendo seu amo não aja treiçao por sua causa.

Seruese el rey de capados de Bengala que vem por tem-
po a ser grades senhores no reyno & a mandalo: & a-

cha el rey q lhe sam leaes , & que não pretêdê se não
seu seruiço porque não tem outrê. Em híja cidade deste

reyno a q não soube ho nome está junto dela na borda
de hu grande rio híj templo & diante dele no rio ha hiía

grande soma de peixes quasi do tamanho de tubarões

que tem três ordês de dentes & as bocas muyto grades,

& sam tão domésticos que batendo com a mão nagoa &
chamando os f)or certo nome, acodem muytos abrindo

a boca, & a gente lhe mete arroz nela. Cousa muyto f)e-

ra espantar por ho rio ser grande & de maré perto do
mar não se mudarem dali & serem continos: & dizem
que sam daquele templo, & tem que quê n]ata algu que
não viue despois híl anno.

s 2
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C A P I T V L O XII.

De como António correa assentou pazes éPegú.

.L artido António correa pêra este reyno de Pegu foy

surgir na barra de Marlabao a vinte sete de Selen)bro
,

onde as agoas corre lanto que eni deitando ancora ace-

deo ho anste togo nt> escouuen) , & ele surto acodirâo

Jogo pilolos da barra pêra liO melerê no rio como mete-
ráo , & \oy surgir diate de Martabáo, & dali niandoti

por eíiibaixador a e! rey de Pegú rjue estaua bê corêta

Jegoas [joIo sertão a híi António paçanha natural Daian-
;^aer & j)or seu escriuào hu Belchior carualho, & pêra

ho acõpanliare algus dos nossos ale sete ou oyto, & assi

forâo coele piáes da terra. E chegado António pa^anha
á cidade de Pegú lalou a el rey , & despois de lhe dar

hía presente que lhe leuaua, ihe deu a êbaixada da par-

te dei rey de Portugal, cuja concrusani foy assentarê a-

mizade & trato, & que pêra isso hia aquele seu capitão

António correa q ficaua no porto de Martabào, onde po-

deria mandar hu houiê principal de seu reyno, pêra q
ambos era nome dei rey de Portugal &, dele assentassem

|

as pazes. Do que el rey foy cõtente, & despachou logo

pêra isso a hu çarnibelegão principal de sua casa , &
assi ho rolaz mór do reyno, que como disse tem por san-

to pola grande austinêcia q faz. E chegados todos a
Martabão viose António correa em híia meztjuita coin

*^amibelegão & com ho Roliz mór. E leuou consigo ho

seu capelão com sua sobrepeliz, porque ele & ho Roliz

auiáo tambê de jurar as pazes em suas leys , & na mez-

quita se assentarão todos quatro no chão sobre hiia al-

catifa. E qamibelegão tirou de hua buceta de martini

híia folha douro batida do tamanho de hiia nossa de pa-

pel escripta de suas letras, em que se côtinhão os capi-

tules das pazes da parte dei rey de Pegú q ele auia de

jurar : & disse a António correa que lha niandaua el rey

%
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de Pegú pêra a leuar ao gouernador da Índia q a man-
dasse a el rey de Portugal, & ho Koliz disse q prouues-

se a deos que fosse aquilo por bem. E tudo isto decla-

raua hu lingoa, & logo tirou liu grande maço dolas em
que eslaua escripla sua seita: & as letras erão tudo ós

com pontos híjs com mais outros com menos : & ele Sc

çamibeJegão & António correa poêdo todos três as n)ãos

sobre aquelas olas jurarão cada hu por si em nome de

seu rey de manterê & goardarem a paz & amizade se-

gundo se continha nas capitulações. E despois íizerào

ho mesmo juramento António correa, çamibelegào & ho

nosso capelão sobre ho cancioneiro geral q ho capelão

acertou dabrir nas obras de Luys da silueira: na que
fez sobre ho ecciesiastés de Salamào q começa vaidade

das vaidades, & não quis que fosse ho liuro dos euan-

gelhos, porque lhe não pareceo rezão jurar por eles a

quê não cria neles, & mais porque sabia que aqueles
não auião de goardar ho juramêlo se não em quâlo lhes

fosse necessário goardalo. E juradas as pazes, & fican-

do os nossos em grande amizade couj os da terra come-
çouse anlreles ho trato: & ficou aqui António correa

ate ho mes de lunho do anno de vinte que era a mou-
çào pêra Malaca.

C A P I T V L O XIII.

De como António pacheco ^ outros forão catiuos pelos

Aches ^ a causa porq.

JU^espois de partido António correa pêra Pegú Afonso
lopez da cosia capitão de Malaca que eslaua muyto car-
regado cõ António pacheco ser capitão mór do mar q
lhe aula medo por ler dous irn)ãos & sentia de si que
por sua forle condição lhe podia dizer algua cousa de
que se escandalizasse, & leuanlarsehia conlrele. E dei-
tando sobrislo suas contas achou que ho melh( r seria
não ho ter ali, & por isto buscou achaque pêra fazer
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autos dele, dizendo que ho desacalaua, «Sc q ja se levan-

tara cõtra Nuno vaz pereyra sendo capilão, & prêdeo

ho & preso ho mandou pêra a índia na nao espera de

que era capilào Gaspar da costa irmào dele Afonso lo-

pez , & indo de viagê forâo dar hiía noy(e na ilha de

Garaispola onde se perdeo a nao, & a gente se saluou,

E estado ali sem remédio pêra se tornarê a Malaca fo-

rão hi ter certas làcharas dei rey Daciíe, qne andauâ
darmada, Sc como erào ímigos dos nossos pelejarão coe-

Jes, Sc por serê muytos os matarão despois de se defen-

dera niuyto bê, & matarê muytos ímigos. E ãtonio pa-

checo, Gaspar da costa, Diogo fernãdes, Grigorio gon-

tjalues do Algarue, & outros Ires de muyto feridos cay-

rào, & assi os tomarão Sc forão catiuos. E despois os

mandou Garcia de sa resgatar sendo capitão de Malaca
na vagante d Afonso lopez da costa, que adoeceo des-

pois disso: Sc porq sabia quão diticuUosamente ali auia

dauer saúde poios ares de Malaca serera muyto roins,

determinou de se ir pêra a índia pêra ver se podia lá

fiárar. E por^ nao tinha em q se ir reconciliou cõ Gar-

cia de sá, com quê estaua mal: Si cõcertou coele que

lhe daria ho têpo q tinlia por seruir da capitania: & ^
lhe desse ele a sua nao. E sabendo isto ho alcaide mór
quisera ir á máo a isso: Sc poerse em dereito cÕ Afon-

so lopez: Sc ãbos ouuerã sobrisso palauras roís. E por

derradeiro a capitania ficou a Garcia de sá : Sc Afõso

lopez partio pêra Coçhira em Dezêbro do ãno de xix.

Sc ia morreo despois, antes q lio gouernador chegasse

do estreito.
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C A P I T V L O XIIlí.

Do q ho gouernadorfez em Cochim na entrada do verão : ^
de como António de saldanlia checjou Dornniz.

JL/eterminãdo o gouernador de ir no ãno seguinte a

queimar as galés dos rumes q estauâo ê luda & fazer

híia fortaleza, fez se prestes naqie inuerno do ànodexix.
& passado ho inuerno, porq nào podia partir senào dali

a cinco meses, mãdou entre lalo fazer guerra á costa

de cãbaya por hú fidalgo chamado Christouáo de sa, que
agora he frade da ordê de sam Frácisco , a q deu a ca-

pitania mór de três galés; cujos capiíàes a fora ele fo-

râo dõ lorge de meneses, & íorge barreio de beja : &
nuidoulhe q na entrada de laneiro fosse coele em Goa.
E a causa do gouernador màdar fazer esta guerra a cã-

baya era, porq IVleliquiaz capitão de Diu côtra as pazes

q assêtara cõ Afonso dalbuquerq trazia dissimuladamen-
te fustas pola costa q matauào os nossos se os achauâo
de bò laço, & tomauào as nãos de nossos amigos, final-

luête q era hiàa guerra encuberla: & porisso ho gouer-^

nador mandou a Cristouã de sa q não perdoasse a ne-
nhua cousa deCàbaya: o q ele fez assi despois q foy na
costa, & desejaua muylo de topar cò Xequegi capitão
das fustas de JVleliquiaz q nííca ousou de sair sabedo ^
Christouáo de sa âdaua pola costa, onde fez muytas pre-

sas & matou muvlos luouros , & despois se foy a Goa
como lhe ho gouernador mandara : & lambe na entrada
do \erão chegou António de saldanha á põla de Diu vin-

do Dormuz ode fora inuernar, & ali fez alguas presas cõ
os seus capitães, prícipalmente Diogo de saldanha seu
sobrinho capilào de híia nao, & Lourêço godinho capi-
tão de hua carauela, q abairroarào ambos híia nao de
mouros q foy ler á barra de Diu & aferrandoa pelejarão
cò os mouros q se defêderáo híi pouco, & despois se rê-
dtrão & os nossos capitães êtrarão a nao & a roubarão
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de muyío dinheiro, & na foy tão secrelamete q ho nao
soube António de Saldanha, & fez sobrisso lãnlas dili-

gêcias q ouue a niayor parle do dinheiro, & dahi se foy

a Goa & de Goa a Cochim ao gouernador q Já eslaua.

C A P I T V L O XV.

De corno partio de Portugal por capitão mór da armada
da índia lorge dalhuqrque

^ ^ de como do Luys de

guzmâo arribou ao brasil por lhe qhj^ar ho leme.

JL^ este anno de mil & quinhêtos & dezanoue partio pê-

ra a índia hua armada de dezasete velas grossas de q
foy por capitão inór lorge dalbuquerq que ê têpo Dafon-
so dalbuquerq fora capitão de Malaca, & hia prouido
da mesma capitania na vagãte Dafonso lopez da cosia.

Forão os capitães da frota ho doutor Pêro nunez pêra
vedor da fazenda da índia cõ hu regimêto em que el

rey liraua ao gouernador todo ho poder, & mãdo que
dantes tinha na fazenda & ho daua a ele Pêro nunez,
& assi ho auia por isento da jurdit^ào do gouernador nos
casos ciueis & crimes. E coeste officio leuaua mil cru-

zados dordenado cadãno, & q podesse mandar cadãno
polo índia cê quintaes de pimenta cÕprad- s pnio seu di-

nheiro, & assi cê quintaes de cobre que compraria a el

rey pelo preço q lhe custauão na casa da índia, & q
màdasse cadãno a Portugal ires caixas forras & doiis es-

crauos , & leuaua vinte homês pagos aa custa deJ rey

pêra ho acompanharê. Ho outro capitão foy Diogo fer-

nãdez de beja pêra capitão da fortaleza que el rey de

Portugal ciiydaua que eslaua feyta ê Diu, Rafael cala-

nho, & Rafael perestrelo pêra ire aa China nas nãos em
q hião : & ho outro capitão q hia em hiia nao de dõ Nu-
no Manuel, Pedreanes francês, Chrislouão de mêdon<ja,

Manuel de sousa , Pêro da silua, Iacon)e tristão, dom
Diogo de lima, Lopo de brito pêra capitão de Ceilão,

loâo rodriguez Dalmada, Garcia chainho pêra feytor de
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Malaca, & outro cnpitao a q não soube ho nome, & do
Lu}'S de Guzmào hu íídalgo castelhano q hia ê hú ga-

leão. Partidas estas nãos de Lisboa arribou do Diogo de
lima a Portugal, & na foy aqle ano: & os outros segui-

rão auãte todos em conserua ho mais do têpo, saluo do
Luys de guzmao q logo se apartou: & auêdo quinze
dias q passara as Canárias ouue vista de híia carauela.

E sabêdo dõ Luys do seu piloto, q era da Mina & ho
dinheiro q poderia trazer, disse q pêra q querião mais
índia q tomala, & irense poio estreito de Gibraltar, &
em leuãte se farião mais ricos. E isto disse secretamête
ao piloto como q ho alentaua pêra ver se ho faria: &
ho piloto fez q cuydaua q ho dizia zombando, & assi

lhe disse tambe que não tomassem a carauela. E este
piloto era Português natural de Lisboa, & parecendo-
Ihe muyto mal o q lhe dissera dõ Luys em se apartan-
do dele ho comunicou cõ quatro irmãos q hião no galeão
natUraes Deuora, cujos apelidos erão galuôes caualev-
ros muyto esforçados & de grandes espíritos, porq isto

sempre foy natural nos deste apelido: que lhe promete-
rão, q se dom Luys quisesse fazer o q não fosse rezão

q lhe resistirião. E estes se apartarão logo da cõuersa-
<}ão de dõ Luys & não comerão mais coele nê jugarão,
em tanto q bè entendeo ele q ho entêdião, & qlhecom-
pria dandar dereyto

,
porq llit na aU-ão de sofrer outra

cousa, pelo q determinou de fazer corpo de gente q te-

uesse de sua mao , & fez hu rol de todos os castelhanos

q hião no galeão & achou serê cincoêta : & a estes mà-
dou dar do vinho & da agoa q ele bibia q era ho melhor
dizêdo q ho fazia porq era fidalgos : & assi começou de
fazer outras soberbas aos Portugueses. E a primeyra
despois desta foy querer tomar hua pipa dagoa Sc outra
de vinho a híj Francisco fernandez ouriuez q fora seu
ospede ê Lisboa & lhe fizera lá muytos seruiços , & pê-
ra lhos pagar ho fizera ir á índia. E tomandolhe ele as-
si ho seu vinho & agoa, por se queixar disso, dizendo
q outras mercês esperaua dele

,
quisera ho mandar me-

LIVRO V. T
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ter na boba. Ao q jogo acodio ho piloto com os galuões,

dizêdo q nao fazia justiça cõ soò que Jho não auião de
cõsentir. E receando dom Luis que ho fizessem, & que
se Jeuantasse a gente coeles, porque os que tinha por

si erão poucos dissimulou cõ Frácisco Fernandez & não
lhe tomou as suas pipas nê ho mandou meter na boba,
& disse ao piloto que pêra q trazia punhal : & isto por

híl que trouue daquele dia em q lhe disse que tomassem
a carauela da JMina, & respondeolhe muy to crespo : q
queria ele ao seu punhal que lhe nào fazia nenhu per-

jujzo : mas q fizesse ele como fazião os frades q todos

bebia ho vinho roim & ho bõ, & q na auia antreles ex-

cepi^ão, & assi faziào os q hião pêra a Índia: & q se

não daua vinho escolhido nê agoa se não aos capitães &
ao piloto & mestre, & se lho não quisesse dar q lhe não
daua nada

, porem que folgaria de ho ver dar a outra
gente. E do Lujs se calou , nê nenhu dos seus nào fa-

lou nada: & dali por diante seaipre ouue desgostos àtre

ho piloto & ele & ele não ousaua de boiir poio ver home
desprito. E indo assi tanto auãte como ho cabo de boa
Esperãça, lhes sobreueo hu temporal cora q lhe quebrou
ho leme por baixo da cana obra de hii couado : & por
dali por diante nào gouernar bê (ainda q ho remedia-
rão) disse ho piloto q se não atreuia a dobrar ho cabo
cõ aqle leme, por aquela tormêta não ser nada pêra ou-

tras que auião de vir, & por isso fez ho capitão conse-

lho sobre arribarê, & acordarão q arribassem ao Brasil

porq dali não perderião viaje & iriào inuernar a Moc^-am-

biq : porq tornado a Guiné, onde algus dizião que tor-

nasse auiã de tornar a Portugal. E coeste acordo se fi-

zerão na volta do Brasil, de que ouuerão vista df-spois

de trinta dias, & correndo algus portos dele sem acharê
madeira de que podessê fazer leme, forão ter a hfia

baya grade ode ho piloto, capitão & carpinteiro sayrào
a ver a terra cõ obra de trinta homês : & despois de a-

charê rauyto aruoredo de que se poderia fazer ho leme,
em se querêdo tornar ao galeão

, parecêdo ao capitão q
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se poderia ali vingar do piloto das deferenças que teue-

ra coele veolhe a falar nelas, & a dizerihe más palauras.

E ho pilolo posto q nâo tinha da sua parle mais cj hu

primo seu & ho carpinteiro, & ho capitão tinha os ou-

tros que erao vinte seys , não lhe sofreo o q lhe dizia,

& leuàdo de hiia laça que trazia enrrestou no capitão

que arrancou da espada, & assi os da sua parle: & ho

primo do piloto & ho carpTteiro fizerão ho mesmo, & co-

nieçouse aníreles hij brauo jogo de cutiladas, que ho pi-

lolo era valete home & fazia terreyro cõ a lança & ho

primo & carpinteiro lhe goardauão as costas. O que ve-

do ho capitão, & q na se acabaua a cousa tão asinha

como ele cuydaua, disse ao piloto. Aa irmão comigo. E
ele respondeo côuosco pesatal. E coisto lhe cometeo ho
capitão amizade & a fizerão logo, & jurarão todos de ter

segredo no que passara, porque se não escandalizasse

do capitão a gente do galeão, qúe ficou ho carpinteiro

ferido, & por isso se não pode ter segredo & quasi que
se rõpeo, mas como nã foy de todo ningue fez cota disso.

CAPITVLO XVI.

Das brigas que dô Lvys de guzmão ouue cõ ho seu pi-

loto
, ^ de como os brasis matarão perto de scsstta dos

nossos.

X assado isto mandou ho capitão ho mestre a terra pê-

ra raâdar fazer ho leme & leuou ho carpinteiro assi feri-

do como estaua, & forão coele dous bombardeiros que
leuarão dous berços com que fizerão hua estancia pêra
se defenderê se a gente da terra lhe quisesse fazer mal

:

& isto porque sabião que de sua nalureza come os es-

trangeiros. E começãdose de fazer ho leme começou de
crecer muyta gele da terra, que he da maneyra que ja
disse no liuro primeyro , & auia aqui formigas muvto
grades & peçonhêlas , & criauâo em aruores em ninhos
que hi faziào da feyção q antre nos os fazê as anduri-

T 2
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nhãs. Trazia esla gele os mantimêtos q auia na terra,

como tanibê còtey a trás, & dauãnos aos nossos por an-

zolos , allineles & outras cousas baixas, & não auia quê
os onlôdesse se não por acenos, & de cada vez creciâo

jnais a ver os nossos & ho galeão : de q se niuyto espan-

lauão mostrando q nunca tal virão, & conuersauão com
os nossos pacificamente & eles coeJes , & foráo algíis a
hua pouoaçào q estaua dali a hua legoa. E auendo oyto
dias que se isto cõlinuaua leucu ho piloto ho leme ve-

lho a terra pêra lhe tirarem os ferros q tinha pêra ho
nouo que se acabaua : & nao podêdo os nossos alalo po-

la área era q atolaua muyto ajudaràlhe duzentos Brasis

mandando os a isso hu que os chamou cõ hua cabaça
chea de pedras com que fez muyto grande rogido , &
destes auia muytos àtre aquela gente. E alado ho leme
õdestaua a esl anciã dos nossos foyse ho piloto ondesta-

ua ho arrayal dos Brasis que era de redes armadas so-

bre estacas ou presas a aruores , & nelas dormiao. E
vendo os Brasis hiaa molher que ho piloto leuaua todos

se chegauào a vela como a cousa noua & diziào tumar-
gatu q jjarece que antreles he palaura despanto. E es-

tado assi chegou hu honre que parecia de corenta annos
alto de corpo iSc bera desposto &. nú , & trazia ho cabelo

enrrodilhado ao derredor da cabeça , &: trazia hu cinto

de lobo marinho forrado dossos dalimarias, & na cinta

hQa espada despinha de peixe de cinco palmos de com-
prido & na mão híj manchil de ferro muyto velho: &
em chegado q falou , logo todos os outros se calarão &
esteuerão prôtos a ouuir o que diria, no que pareceo

que era seíior deles, &c logo foy dali hú bradando como
pregoeiro, & quantos ho ouuiào se assentauão calados a

ouuir o q pregoaua. Isto feyto mãdou este que parecia

rey ou senhor dar ao piloto rauyta soma de màtimentos,
& isto segudo parecia cuydando que fosse ho capitão do
galeão, porq ele leuaua hú pelote vermelho & hua espa-

da na cinta, & hila adarga noua embraçada, & os ou-

tros nossos ho acompanhauão, & dandolhe lambe ho pi-
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loto dessas cousas q leuaua lornouse pêra ode se fazia

ho leme. E estando comêdo chegou ho carpinteiro (que
ãdaua ja em pé) do arrayal cô outro nosso & disserâo.

Day ao demo esta gente
, q nos ieuarão a hua aruore

em cujo pé auia hiia abelheira, & acenarãnos que fizés-

semos ho buraco mór do que era : & feyto cõ hua nia-

chadinha q tirauão os fauos disserãnos que nos fosse-

mos, & não querendo nos fazelo logo encararão bê cen-

to os arcos em nos cõ as frechas embibidas, & por isso

nos viemos. E dizendo mais que se despachassem daii

& q se acolhessem ao galeão , & q não fosse mais nin-

guê ao arrayal: cõtrarioulhes ho piloto, dizêdo q era

inuyto boa gele & pacifica. E acabado de comer lornou-

se ao arrayal cõ certos dos nossos , dõde dahi a obra de
hua hora ve grande numero de Brasis a correr & grita-

do, trazêdo algíis as armas do piloto & de seus compa-
nheiros como que os deixauão mortos , & dão sobre os

nossos que erão sessenta & Ires q estauão na estancia,

donde começarão de jugar os berços que não fizerão ne-

nhu nojo nos ímigos por se baquearem todos , & como
erão muytos inuestirão com a estancia, de que es nos-

sos se começarão a defender ás cutiladas o q fizerão por

espaço de hua hora recoihendose á praya : & neste tem-
po poucos & j)oucos forão dos nossos mortos cicoêta &
Ires, & os dez q ficauão se laçarão ao mar & anlreles

forão ho mestre & ho carpinteiro, q com os oyto se sal-

uarão no balei, q chegou nesta conjunção: & ho mes-
tre se foy logo ^o galeão, & disseo ao capitão , a q não
pesou nada da morte do piloto & dos galuães &, dos ou-

tros q hião coele por se ver desapressado pêra o que pa-

rece q ja determinaua de fazer, & ele foy a terra cõ
corenta homês pêra trazer os lemes, & os imigos se a-

faslarão com medo porque hião lodos armados & reco-

lherão 08 nossos os lemes & do velho acharão menos hãa
fen)ea, &. assi a ferramêla do carpinteiro & do calafate.

E tornado ho capitão ao galeão deteuesse ainda ali três

dias pêra se acabar ho ierae , & nestes dias repartio ho



150 DA HISTOHIA DA TNDIA

falo do piloto poios castelhanos de sua valia, & pêra si

tomou hu pelote de graã
,
que mãdou desmanchar & fa-

zer pola feyção du q linha a llgura do Damadis de gau-

la q eslaua jjintado em hii seu liuro, dizêdo q no mun-
do auia dauer dous Amadises, & q hu era ja morto, &
ele era ho outro, & coisto outras muytas rebolarias: &
sabendo dú marinheiro chamado loào velho que ho leua-

ria a Moçanibiq deulhe a pilotaje do galeão & parliose

despois do leme acabado. E auêdo cinco dias q partira

sem fazer caminho se não ao mar, fez meirinho do ga-

leão a hii castelhano chamado saio torrezno
,
porq mor-

rera no Brasil o q ho era: & logo aqle dia a tarde ho
meirinho pedio a todos da parte do capitão as chaues
das caixas dizendo ^ as queria ver pêra ver se achaua
nelas fazêda q era furtada dos q morrerão era terra , &
cuydàdo todos que era aquilo assi lhe derào as chaues
leuemente: & auidas pelo capitão mãdou tomar quãlas
espadas, punhaes & coyraí^as os nossos leuauã nas cai-

xas: & isto aos Portugueses somête, pe!o q algus de-

les se forão ao capitão , & disserâlhe que peraq lhe

tomaua as aririas & ele respõdeo q pêra não peleja-

rem hus cõ os outros: & se não fizessem mais mãos
recados do ^ era feitos.

C A P I T V L O xvir.

De como do Luys de guzmâ se aleuâtou cÔ ho galeão de

que hia por capitão, é^ do qjez aos portugueses q ho

não quiserão seguir.

J_sto feyto logo ao outro dia pola menhaâ araanheceo

ho capitão na ulda armado em híi arnês transado, & hu
«'stoque nuu nas mãos, & coele ciquoenta armados os

mais castelhanos & os outros estrangeiros de que se con-

fiou : & fez vir diante de si a Frãcisco fernãdez ouriuez,

cujo osppde fora em lisboa: & despois de lhe mandar
deitar hiis grilhões lhe disse q se cõfessasse porq ho a-
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uia de matar, porq tinha delenninado de lhe dar a mor-

te cõ o piloto & cô os galuâes polas rezões que passa-

rão. E sem ho mais querer ouuir ho mandou confessar

por híi clérigo, que estaua cercado daqueles armados. E
ho capitão passeaua pola tolda rezado muylo alto, & de

quãdo em quãdo apressaua ho clérigo que acabasse a coii-

hssam. E neste tempo os Portugueses estauão no cõués

muyto tristes vendo & ouuindo tudo o q passaua, & por

nâo lerem nenhúas armas não podião resistir ao q ho

capilâo fazia: & êlào virão que por lhe não resistirem

lhe tomarão as armas & acharãse muy alcãçados , & co-

mo eles eslauâo desarmados & os castelhanos armados
deixaràse estar no conués, & lambem porque algíís q
quiserão subir á tolda os nã deixarão os castelhanos per

màdado do capitão, q não fazia se não apressar ho clé-

rigo que acabasse de confessar ho seu ospede, & ele se

detinha pêra ver se se lhe hia aqla fúria, Sc não se lhe

indo acabouse a coníissam : & acabada foyse ho capitão

ao seu ospede q ho esperou assentado ê giolhos com as

mãos aleuãtadas pedindolhe pola paixão de nosso senhor

que ho nâo matasse, & ele não dando por isso com muy-
la crueza lhe tirou hú reues com ho estoque que tinha:

& corloulhe híia mão cõ q se ele quisera emparar, &
chegoulhe ás queixadas , & logo ho vazou com híia es-

tocada com que morreo , & após isso ho mandou deitar

ao mar. Feylo isto despejou a tolda dos armados pêra

ho conués hcãdo soo na tolda com ho mestre a q luan-

dou dar ao apito: ao que se todos ajuntarão ao pé do
maslo per mandado do capitão, q lhes disse. As leys

iiiiperaes & as q agora fazem os reys defendem com gra-

nes penas os leuantamentos cõtra os reys & princijies,

ou contra os que tem suas vezes
,

principalmente cõtra

seus capitães q andão na guerra, ou que vão parela :

porque pêra ela ter boõ efife} to ha dauer tanta paz an-

tre os que a hão de fazer como eu) hu conuenlo de fra-

des, porque doutra maneyra em vez de a terem com os

contrairos a terão consigo, & por isso em leuante onde
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se a guerra mais exercita que e outras parles. Os capi-

tães tê tamanhos poderes que por mu}' pouca cousa en-
forcão soldados , & lhes mandão cortar as cabeças

, quâ-
lo mais por tamanhas como he leuantarse contra hii ca-

pitão : & porque eu soube certo por proua abastante pê-

ra mi que aquele home me queria matar ho matey &
nã por crueza como cuydarão algus, porque eu tinha re-

cebido dele boas obras sedo seu ospede , & isto me Jê-

braua pêra ho sahiar se poderá, mas não pude porq hu
tredoro não se pode poupar por mais boas obras que te-

nha feytas : & se não castiguey este delito logo como ho
soube foy porque erão mais na conjuraqão , & ho princi-

pal era ho piloto de quem não podia fazer justiça por
ser a segíjda pessoa despois de mim & mais poderoso
que eu : & se eu quisera castigalo como merecia ouue-
ra bandos & perdêramos nos todos : & Deos que sabia

a determinação que ele trazia contra mi sem lho eu me-
recer permitio q morresse no Brasil tão neiciamête co-

mo morreo, que ho mao pensamento que trazia ho ce-
gou pêra q não conhecesse que ho auião de matar mos-
Irãdolho nosso senhor tão claramente: & porque aquela
peçonha que ainda ficaua naqle homem vos não empe-
çonhentasse a todos ho matey, no que fez o que deuia,

porque com sua soo morte alalhey as de muytos, & não
pus a cousa em processo de justiça, porque a proua não
era bastante pêra ho condenar por esta via , & ajudey-
me das leys da guerra & do poder que dão aos capitães,

de que sey que el rey de Portugal não deixa vsar aos

seus, & não quer que va tudo se não per via ordinária

de processos, & não perdoa a homem que mata outro,
& por isso eu não ousarey de tornar diante dele, nem
menos dir aa índia diante de seu gouernador, & quero
me ir a outra índia que he mais segura & onde todos
faremos mais proueito, & esta he no mar de leuante õ-

de andaremos a toda roupa , & eu vos seguro que em
híj anno ganhemos mais do que valera a carrega da es-

peciaria que este galeã poderá trazer da índia, & ali Je-
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uareinos muyto boa vida refrescado cada dia em terra o

que nàc ouueramos de fazer na índia, por isso quê qui-

ser ir comigo diga mo, & quem nao também, porque

eu Jhe dou a fee de fidalgo de lhe não ter por isso má
vontade, & de ho deitar na primeyra terra que tomar-

mos. Isto dito chamou logo cada hu por seu nome pêra

fazer rol dos que quisessem ir coele & dos que nào, &
aos q lhe diziào que si daua juramêto de lhe serem leaes

& morrerem coele, & soos dezaseys Portugueses ouue
que não quiserâo ir coele nem ele os pode conuerler a

isso por mais que lho persuadio, & outros ouue que se

assentarão no rol dos que auião dir, & a estes que não
quiserâo lhe mandou lançar grilhões, dizendo que ho fa-

zia por não fazerem algua reuolta
,
prometendo de os

lançar na primeyra terra que tomasse : & pêra os ter

mais seguros do q ele receaua mandou os meter de noy-

le em híia corrente & dormião no conués , & mandou
poer ao peô do masto híi mandado seu & assinado por

ele, em que dizia que dali por diante qual quer Portu-
guês que fosse ao fogão em quanto lhe fizessem de co-

mer que fosse açoutado & pregada a mão dereyta no
masto, & a mesma pena teria todo o q de noyle nào dis-

sesse : ou da vigia, sou foão vou fazer tal cousa, Sequem
como fosse Aue Maria por nao nào fosse requerer sua
regra, &- quem mijasse na amurada do nauio. E dali por

diante como quem se temia tinha de contino doze bo-
rnes armados que ho goardauão aos quartos. Diuulgado
este mandado acertarão dous Portugueses de pelejar no
fogão & ele os mãdou açoutar, & pregar as mãos no mas-
to. Do q os Portugueses ficara muyto indignados contre-
le, & se arrepSderâo muyto de se assentarê no rol, nem
lhe darem as fés de lhe serem leaes, porq vião que lhe

não goardaua a que lhes dera , & conceberão tama-
nho ódio contrele que ho matarão se teuerão armas

,

mas não as tinhão, que cõ quanto se assentara pêra
jrê coele, ele não se fíaua deles. E cada dia enuenta-
ua achaques pêra lhes fazer mal

,
porque ho não queria

LIVRO V. u
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seguir, com quanto lhes deu sua í'e
,
que lhes não li-

uesse por isso má vontade.

C A P í T V L O XVÍH.

De como do Luys mandou enforcai^ cinco Portugue-

ses : §- do mais que fez : ^' de como deixou ho galeão

óffmjio.

D.oterminado dô Luys de se leuantar disse ao mestre

do galeà que se tornassem, & q ho metesse polo estrei-

to de Gibraltar, porq la ele sabia por onde auia de ir,

promelendolhe de lhe cortar a cabeça se ho assi náo fi-

zesse. E ho mestre não podendo ai fazer, lhe pedio hu
eslormento pêra sua guarda, &. saber el rey de Portu-

gal que ele não linha cuij)a: & ele lhe deu logo ho es-

lormento ho mais autentico que pode ser: & dali feze-

rào volta pêra ponête. E indo assi disse hu dia dom Luys
que ele sabia que os presos determinauão de ho matar:

& por isso os queria mandar enforcar qué se cõfessas-

sem : & logo mãdou dar tratos de polé a híi deles cõ do-

ze camarás de falcão, pêra q confessasse a verdade se

i)o queriào matar : òc dissesse se sabia se entrauào todos

nesta conjuração ou deles. E com dór dos tratos o que
os recebia disse sem ser assi

,
que os da cõjuração erâo

trinta. E nisto se pareceo que com medo ho dezia, por-

que os nossos não erào mais de desaseis & os outros não

falauão coeles. E porisso disse dõ Luys quando lho ou-

uio q la hião aigús dos seus: & mandou logo chamar hu
loão esteuês português, que cuydando q era pêra ihe

dar tratos se deitou ao mar. E então affirmou mais dom
Luys que era verdade o q dezia: & mãdou enforcar cin-

co dos presos, & querêdo enforcar ho carpinteiro do ga-

leão, pediranlho os castelhanos, dizendo que lhe desse

a vida,, pois fizera ho lenie sem que não poderão naue-
gar : & dom Luys lha deu, & aos outros que eslauão

pêra enforcar : Òt dali por diante deixou os outros : &
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na volía das ilhas, desejando ho mestre de lhe

fu^ir, disselhe que ali auia hua pouoaçâo de Portugue-

ses de sessenta vezinhos, que iria ali fazer agoada &
carnage de q tinha necessidade. E isto com determina-

ção de ver se podia ali fugir. E dom Liiys lhe disse que

fossem, & assi forão ate auer vista das ilhas & surgirão

antre ho illieo do coruo & a iliia das froI<^s : & estado hi

pêra mãdar a terra chegou hi hu mercador da ilha ter-

ceira em hila carauela pêra a leuar carregada de trigo :

& vêdoa dom Luys meteose no seu esquife com algus

homês armados secretamente: deixado por capitão hii

castelhano chamado Bezerril : & chegando á carauela

disse ao senhorio dela, que dom Lu3'sjde gusmão capi-

tão daquele galeão por el rey de Portugal, que hia pê-

ra a índia lhe mandaua híia carta que lhe logo deu, em
que dezia, que indo ele pêra a índia arribara por lhe co-

brar ho leme q fora fazer ao Brasil, onde os Brasis lhe

matarão ho piloto & outra muyta gente, & por isso lhe

fora forçado tornarse pêra Portugal , & hia muyto des-

troçado q lhe pedia por amor de Deos & da parte de!

rey de Portugal que fosse coele ate lá pêra lhe acodir

€e teuesse necessidade. E cuydando ho mercador q era

assi por seruir a seu rey foyse logo ao galeão cõ o pilo-

to & outros, & de todos dõ Luys deitou mão & prêdeos

& tomou ho dinheiro que ho mercador leuaua pêra cõ-

prar ho trigo q erão sessenta mil rs. E passados todos

os da carauela ao galeã deu a capitania dela a Bezerril,

artilliãd(dha , & apadessãdolha muyto bê: & deulhe por

mestre & piloto a hia Português q era casado três vezes

em Portugal & por isso fugira de lá , & por isto se fia-

ua tãto dele dõ Luys como dii castelhano. E pregí"»! an-

do dõ Luys ao mestre do galeão pola pouoaçâo da ilha

leuou ho á ponta delgada, & não ho quis leuar ao pró-

prio porto, porq dali determinaua de fugir, & doiij Luys
mandou a terra hu castelhano a dizer da sua parte ^
quê quisesse trocar carnes por azeites & vinhos que fos-

se ao galeão. Isto sabido logo forão a ele três homês prin-

u 2
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cipais q lhe leuarão híi grãíle seruu-o de refresco, & ele

os prendeo, & porque lhes disse que os níio auia de sol-

tar ate lhe não darem cada hu dez ou doze vacas que
as maíidasseni pedir a suas inoiheres. E têdo ele luari-

dado esle recado apareceo ou Ira carauela, q determina-

do dõ Luys de tomar mandou sete marinheiros ao es-

quife dando lhe os remos q tinha em seu poder, porque
se lhe nao fosse cõ ho esquife. E estado os marinheiros

esperando por ele no esquife, disse hu deles aos outros.

Que oulhais. E outro respòdeo. Corta cabo pesalal. E
estes erào Portugueses: & cortado ho cabo foranse pêra

terra remando a todo tira, & derão auiso á carauela q
dom Luys quisera tomar q tambê fugio. E os marinhei-

ros chegados a terra, requererão na pouoação que pren-

dessem ho castelhano q lá andaua
,
porq dom Luys era

íeuanlado, & assi foy feyto: & os vezinhos da pouoac^âo

q seriào vinte vigiauãse dali por diàte de dia & de noy-

te hiã dormir por esses matos. Passado assi isto apare-

ceo hfia naueta que vinha de guiné: & vista por dom
Luys mandou a ela Bezerril na carauela, & que lhe man-
dasse amainar de sua parte, & se nào que a metesse no
fundo, & ela amainou logo, 8: ho capitão, mestre & pi-

loto forào leuados a dõ Luys, q os ameaçou cõ tratos se

não dissessem o que trazião: & eles ho disserão logo que
erão trezentos escrauos , algalea , marfim & pao verme-
lho, & q a armação era de Duarte belo híl armador de
Lisboa, & abaldeado no galeão quanto vinha na naueta,

assi mercadoria como mantimentos passou a ela os pre-

sos que leuaua. E em quãlo se isto fazia, determinan-
do ja ho mestre do galeão de fugir pedio iicêça a dom
Luys pêra ir ver hua sua irraaã que auia dias que lhe

dissera q linha ali q auia muyto tempo q a não vira: &
por se dõ Luys não fiar dele ho não deixou ir a terra,

mas mandouho na bateira da carauela cõ dous castelha-

nos q ho nã deixassem sair se não q lhe falasse do mar.
E chegados perto da terra ho mestre teue tal nianha q
juntaraête os empurrou & deu coeles no mar, & ele se
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lançou após eles, & em quàlo os tomauão se acolheo a

terra leuãdo consigo ho estormento q lhe dô Luys dera,

q sabendo q ho mestre era fugido màdou hú cunhado

seu irmão de sua molher q era Portuguesa cõ hu seguro

seu ao mestre pêra q se tornasse. E o cunhado couío

foy em terra mandoulhe dizer que se fosse pêra iadrào.

E despois disto esteue ali do Luys quatro dias com cal-

maria, & vindolhe veto se parlio pêra as Canárias, &
no caminho tomou hua carauela carregada de pastel q
hia pêra Frandes & hu nauio carregado de pescado, &
tendo quatro velas chegou ás Canárias & tomou porto

na Gomeira onde vêdeo toda a fazèda q leuaua, & k-go

se rompeo q hia leuanlado cõtra el rey de Portugal, &
sobristo ouue laes rezões cõ ho capitão q lhe màdou ti-

rar ás bombardadas á fortaleza, dôde lhe tan)bê tirarão

& quebrarão a verga do galeão
, q vendo ele q não po-

dia nauegar sem ela por não ter outra mudou ho fato &
artelharia dele á carauela de bezerrii : & deixado ali ho
galeão &. as outras velas se foy na carauela caminho de
Seuilha.

CAPITVLO XIX.

,De como os mouros matarão a Manuel de sousa
éf^ core-

ia dos nossos em húa agoada , <^ como despois se per-
deo ho fjaleão.

iS este têpo q isto sucedeo a do Lnys de Guzmão, se

apartou tãbe da cÕserua de lorge dalbuquerq por mais
não poder fazer outro capitão da frota q auia nome Ma-
nuel de sousa & hia ê hu galeão, que despois de passar

muylo trabalho de tormêtas foy ter na parajê de JVlo-

çambiq na íim de Setêbro, & parecêdolhe q poderia ain-

da passar á índia nã quis tomar Moçambiq (posto q ti-

nha necessidade dagoa) & passou auante, & cohío ja os

leuãtes cursauão fez muy pouco caminho por serê por

dauante, pelo q lhe foy forçado ir buscar a costa do ca-

bo de Goardafíi pêra tomar agoa, porq por falta dela le-
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uaua a mais da gête doête, &. cada dia lãçaua morins no

mar. E indo coesLa fadiga seguio lan(o por aq!a volta íj

ouue vista de çacolorá
, q nao pode tomar por ho vento

ser porcima dela q lhe ficaiia ponteiro , & por isso arri-

bou á costa: & auendo vista de terra se deixou ir ao

logo dela caminho de Melinde pêra ver se achaua õde
tomasse agoa , & foy ter a híí lugar de mouros chamado
Màtua em cujo porto surgio, & surto se foy a terra cõ

ho piloto leuando coreia homes armados pêra tomar agoa

por força quãdo náo podesse doutra maneyra, E chega-

do a terra achou hfia muy boa fonte afastada do lugar,

& comeí^ando de tomar agoa chegarão algíis da terra a

vender galinhas & outros mãtimêlos mostrado qrer paz.

No q cofiados os nossos , descuidarase tâto q lhes ficou

ho batei em seco bê n)ea legoa do mar cõ a vazante da

maré o que vedo Manuel de sonsa chamou os nossos &
meleo-se coeles a leuar ho batel pêra ho mar a força de

braços & de peitos. E vendo os da terra q andauào na-

qla fadiga ajutanse perto de dous mil homês cõ suas ar-

mas , & dando nos nossos os matarão todos, q não ficou

nenhii & tomarão ho batel : os do galeão leuarão logo

ancora porq lhes não fizessem outro tanto, & sem ter

que mãdasse a via tomara por remédio mãdala ho contra

mestre q sabia disso algu pouco, & foranse ao logo da

costa quasi sem esperãça de saluação, porq por serem

os mais muy(o doêtes auia tão poucos q mareasse as ve-

las q não podião marcar mais q ho traquete, & coele na-

uegauão pêra Melinde, porq por não auer quê soubesse

mandar a via não podião seguir outra rota, & indo assi

chegarão a outro lugar de mouros chamado Hója, em
cujos moradores acharão pa^; & amizade & lhe venderão

mantimentos, & por isso se deteuerão seys dias no sen

porto, & por hu d^saslre lhes ficou ho mestre em terra

cõ seys homês sãos: o que lhe fez muyta mingoa, porq

não ficarão mais q seys sãos q podessem marear ho ga-

leão , & assi forão caminho de Melinde a Deos & a vê-

tura sem .saberê onde era porq não tinhão quê mandas-

.-^1
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.se a via, & por isso errarão IVIelinde passando ao mar
dele, & forão dar em húa ilha jijto de Quiloa onde ho

galeão deu em hu baixo & ali se perdeo , & os mouros
da terra se ajuntarão lodos &, malarão quantos hião no
galeão, saiuo hu moço que era sobrinho do mestre, q el-

rey de Zambizar tomou pêra si. E mortos os nossos a-

jútaranse os reys de QuiJoa, de Zanzibar, de Peba &: de
Monfia & parLirào anlre si quanto se tomou no galeão,

que acabou desta manejra com os que hiào nele.

CAPITVLO XX.

De como lot^ge dalbuquerque com algas capitães de sua

armada ínuernarão cm Moçambique <^- outros passa-

rão a Ilidia.

i assando estes capitães estas desauenturas , ho capi-

tão moor lorge dalbuquerq foy ter a Moçàbiq, onde por

ser tarde inuernou com sete capitães da frota q tambê
hi forão ter. E estes forão ho doutor Pêro nunez , Dio-

go fernandez de beja , Rafael catanho, Rafael perestre-

]o , Pedreanes francês, Christoiião de mendoqa & laco-

me trislão. E Pêro da silua, Lopo de brito, Garcia chai-

nfao, loão rodriguez dalmada & outros passarão á índia,

& forão ter a Cochim estado hi ainda o gouernador a q
disserào a frota q partira de Portugal, & q lhes parecia

q lorge dalbuquerq cõ os outros capitães inuernauão em
Moçambiq. E por ho gouernador saber se era assi & por

ter necessidade deles pêra a viagê do estreito q auia de
fazer êtrando Agosto os mãdou buscar a jMoqãbiq per

hú Gõçalo de Loulé capitão de húa carauela , a q mã-
dou q lhes dissesse q ho fosse buscar pelo estreito ale

ludá pêra onde ticaua de caminho.
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C A P I T V L O XXI.

De como o gouernadorfoy vei^ afortaleza de Coulã.

J_>/espachado Gonçalo de Loulé , & dando ho mar jazi-

go partiose o gouernador pêra Coulão a dar remate á

fortaleza & fauorecer os Portugueses q lá estauão : & e

tjuãlo hia deixou por gouernador a dõ Aleixo de mene-
ses pêra q acabase de fazer a carrega da especiaria q
auia dir pêra portuga). E ele foy e.m hua gale acôpa-

nhado doutras duas, a cujos capitães não soube os no-

mes nõ do q passou ê Coulão, saluo q esteue hi passãte

de três meses dado remate á fortaleza a q foy posto no-

me são Thome por hõrra deste bê auêturado apostolo:

cujo sitio he forte por natureza & em lugar q pode bê
defender a êtrada do porto aos imigos cõ hu poço de
agoa muy sabrosa quasi pegada coela. A cerca da for-

taleza tinha de canto a cato oytêta & cinco palmos &
de vão setenta & cinco: fizerãse três torres, a da me-
liage & outras duas q ficão êTriãgulo, q quàdo jugasse

a artelharia híia nã podesse fazer nojo a outra. E cõ tu-

do não se pode acabar esta obra cõ quanto ho gouerna-
dor hi foy & esteue ale Nouembro, q como digo forão

três meses: & na fim de Nouembro se tornou pêra Co-
chim dõde despachadas as nãos da carrega se foy a goa
ode tinha toda a armada q auia de leuar a íudá, onde
determinaua de ir aqle anno de vinte & pelejar cõ os ru-

mes Sc queymarlhe as galés & fazer hiia fortaleza ê ludá
ou em A dê onde visse que era melhor, pêra q tinha jun-

tos todos os petrechos necessários, & de Goa despachou
por capitão de Ceilão a Lopo de brito, & por capitão mor
do mar António de brito seu irmão, & porq tinha carta

do hidalcão q queria coele amizade & q màdasse hii ho-

me de confiãça com q a assentasse, determinou de man-
dar a loâo gõçaluez de castelo branco q lá fora ê tempo
Dafonso dalbuquer^, & sabia a terra & lingoa.
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C A P I T V L O XXII.

De como loão gonçaluez de castelo branco foy por em-
baixador ao Hidalcâo.

\jj deulhe hua caria de crêca pêra o Hidalcao &. híia

instrução do q lhe auia de dizer, q era folgar muyto
cõ sua amizade , & q folgaria de fazer o q lhe requeria.

E q auendo amizade atreles ele daria maneyra co-

mo mandasse hu embaixador a Portugal & escreueria a

el rey tudo o q lhe comprisse, & pêra ser melhor des-

pachado q iria coele a Portugal ho mesmo loão gõçaluez

q lhe mandaua, q não hia lá por outro respeito se na

pêra lhe dizer o q queria delrey de Portugal.

E pêra q visse q queria cõcrusam na amizade lhe

não queria pedir as tanadarias de Banda ate Cintacora

como Afonso dalbuquerq, somête pedia a Dãlruz pula

necessidade q tinha de madeira pêra as armadas da

índia.

E q lhe pediria as fustas de Dabul & apertaria muy-
to q lhas desse todas, & não qrêdo lhe desse a mayor
parte, & sobrisso lhe apontaria os muytos Portugueses

que matarão em nauios que tomarão.

E lhe diria q era colete de dar seguro ás nãos de
Dabul pêra nauegarê como as de Càbaya , & làbê das-

sêtar feitoria em Dabul : &. lhe daria licença pêra mãdar
duas nãos a ceilão a carregar dalifantes : & pêra mãdar
por caualos a Ormuz : cõ tanto que fossem pagar os de-

reitos a Goa : & lhe daua seguro pêra seus mercadores
leuarê a Goa suas mercadorias & tirarem outras.

E q se algiis portugueses andassem na terra firme

lançados cõ os mouros ele lhes desse seguros em nome
dele gouernador: & por este capitulo os auia por bôs &
firmes.

E mais lhe deu hh presente pêra ho hidalcâo, cõ

que se partio de Goa na entrada de Feuereiro bê acõ-

LIVRO V. X
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paiiliado : & íc)y ler ondestaua ho hicialc^cO que não quis

dar a lanadaria q ho gouernador pedia. E a cabo de hu
ano se tornou pêra Gca.

C A P I T V L O XXIIÍ.

JDe conio indo ho gouernador pêra a cidade de luda se

lhe perdeo a nao em q hia. E de como não podêdo ir

a ladafoy sunjir d ilha de Maçua.

X endo ho gouernador prestes sua partida pêra luda,
entregou a gouernàca da Índia a do Aleixo de raenese§

a q mandou q fcsse inuernar a Cocin : & parliose ho

gouernador pêra luda a treze de Feuereiro deM. D. xx.

cõ hua fn;ta de xxiiii. velas. s. dez nãos grossas, de que
erào capitães ele, Diogo de saidanha, António ferreira

foga(ja, Simão guedez de sousa. Fernã gomez de lemos.

Pêro da siiua. Fero gomez teixeira ouuidor geral. Aulo-
nio de brito caçador mor dei rey de Portugal. António
raposo. E dous galeões, capitães António de saidanha &
dõ loão de lima. E cinco galés cujos capitães forãoCns-
louão de sousa. Geronimo de sousa. Cristouão de sa»

Dinis íernãdes de melo. lorge barreio de beja, E qua-
tro nauius redondos, capitães Miguel da mouta. Gaspar
doutel, Nuno iernàdez de macedo. Anriq de macedo. E
duas carauelas latinas capitães Lourenço godinho : & Pê-
ro vaz de vera, & hús bargàlins pêra seruiço da frota.

Partido ho gouernador de Goa aos noue de março, che-

gou a Mete onde despois de fazer agoada mandou quei-

njar ho lugar, q estaua despejado: E seguindo daqui sua
rota nera ho estreito, aparecera por dauàle da frota hus
marruazes de mouros, a q os outros capitães se foráo

em os vendo: E querêdo ho gouernador ser dos primei-
ros q chegasse a eles

,
porq os não roubassem , mandoii

deixar ho caminho do pego q léuaua & rodear por derre-

dor de híía rastinga, por onde cujdou q atalhaua: pos-

to que contra vontade do piloto, q. disse q auia medo
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de ir dar em algu baixo; como foy dar por ho gouerna-

dor não querer se não que fosse por ode dezia : & ali

se perdeo a nao: & acodindo logo algus nauios que hião

perto saluarão a gente com algfi fato, porem a fazenda

grossa, arlelharia & munições pêra a fortaleza que se

auia de fazer, tudo se ali perdeo, & o gouernador se pas-

sou ao galeão Dantonio de saldanha, & dali tornou a sua

viagem pêra ludá , & chegou ás portas a dezaseys de

Março, & ali esteuerão muytos dos nauios da armada
quasi em seco : & nisto alrauessou húa gelua que foy to-

mada pola galé de leronimo de sousa, & de treze mou-
ros que hião nela soube ho gouernador que erão vindos

a ludá mil & duzentos homês em ajuda dos rumes, que
armarão seys galés que mandauão a Zebit õdestaua hua

côpanhia de rumes, & isto pêra que os concertassem cõ

el rey Dadem com quê estauão em discórdia: & côcer-

tados esteuessem em Adê a sua obidiencia, cõ condição

q dali lhes deixasse fazer guerra aos nossos que hi fos-

sem fazer presas. E estas galés sabendo q ho gouernndor

hia, fugirão logo pêra ludá onde forão dar nouas de sua

ida. E sabêdo o gouernador q erão passadas, prosseguio

sua viagê pêra ludá indo polo mar mayor, & cõ muyto
trabalho de surgir miiytas vezes & dar vela outras tan-

tas, & andar muyto pouco, se pos cento & vinte legoas

de ludá, & estado ali surto com vento contrairo hfis a

vista dos outros, desesperado de poder ir auanle cha-

mou a conselho todos os capitães da frota, & preguntou-

Ihes q faria cõ tempos tão desuairados como ali achauão.

Ao que todos responderão q erão geraes , & q não po-

dião ir por diante se não cõ muyto trabalho & risco de

andarem ali hu mes, & por derradeiro nã poderê che-

gar a ludá. E pois Lopo soarez quando lá fora chegara

naqle tempo a quinze legoas dela & nelas posera quin-

ze dias, q fariâo eles que estauão cêto & vinte: por is-

so era perfia escusada querer ir mais auãte , &. era per-

der tempo. E parecendo isto a todos os capitães & pi-

lotos, acordarão que deixassem a viajem de ludá, &
X 2
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pois a deixauão fossem á costa da Abexia ao porto da

ilha de Mnçua q lhe Mateus dizia, dõde se podia ir á

corto do Preste. E nao se atreuendo os pilotos mouros

que hiao na frota ir a Maçuá sem tornarem a auer vis-

ta da ilha de Ceibào onde tornarão, & com muyto tra-

balho & fadiga foy a ver vista da ilha de Dolaca na pri-

jneyra oytaua de Páscoa: & seguindo dali pêra Mac^uá

flo próprio dia em se poendo ho sol virão os nossos nele

híia bandeira preta de feyv^ão de rabo de galo, & muy-
los afijrmauão per juramento que a vião bolir. E aos dez

dias Dabrii chegou ao porto da ilha de Maçuá, que es-

tará dous tiros de besta da terra firme em quinze grãos

da bãda do norte, em q auia Ima muyto grande pouoa-

ção de mouros, q posto que a terra era do Preste não

lhe obedecião por estarem no mar. Sam todos pretos as-

si homes como molheres, & ãdão nus da cinta pêra ci-

ma: sam grandes mercadores & muyto ricos, principal-

mente douro que lhes trazião do sertão onde tratauão,

& assi marfim, mel, cera & escrauos Christãos que eles

fazião tornar mouros, & despois de tornados erão muy-
to mais ímigos dos Christãos q os mesmos mouros : de

q erão muy estimados por serem valentes homês. Os
moradores desta ilha sabendo que ho gouernador hia

fugirão com medo despejàaoa de todo: & foranse pêra

hu lugar da costa chamado Arquico que estaua duas

legoas da ilha, & ali tinha ho Preste híi capitão a quem
se os mouros entregarão cõtandolhe a causa porque : &
sabendo ele como ho gouernador hia despedio hú reca-

do parele.
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C A P I T V L O XXIIII.

De como ho gouernador chegou ao porto de Maçuá^ âf-

de como soube que Mateus era verdadeyro embaixa-

dor do Preste,

JNo porto desta ilha de Maçuá estauão duas grandes

nãos de mouros de Câbaya , & assi muytas geluas de

mouros doutras partes, que como virão a nossa frota se

leuarão logo , & dando á vela se acolherão por esse es-

treito a diante, & leronimo de sousa deu ca^a ás nãos

& aferrou com hija que queymou & ho bargãtim foy a-

pos as geluas ale defronte Darquico hiTa boa vila de ca-

sas de pedra & cal , de que se espantado os nossos, co^

mo não podião alcâçar as geluas se poserào a olhala : &
nisto virão vir de terra hua almadia com três homês que

abordado com ho bargantim se lançarão dentro, pregun-

tando aos nossos por arauia q homês erão, & por ela

lhes foy respõdido que erão Chnstãos vassalos dei rey de

Portugal, &. dous deles ê ho ouuindo beijauão os pés ao

capitão com prazer , dizedo. Chrislão , Christão lesa

Christo filho de sancta Maria, jwdindolhe q os leuasse

ao capitão mór da nossa frota, porq lhe leuauão hua car-

ta do capitão Darquico & côtarãlhe como ele soubera

dos mouros de IVJaçuá q aqla frota era de Christãos , &
híí deles pedio licêca pêra lhe ir affirmar q si era & fo-

go se foy, & os dous ficarão, de q hu era Christão A-
bexiín &- outro mouro, & âbos forão leuados ao gouerna-

dor que ja estaua surto, que sabêdo cujos erão lhes fez

muyto gasalhado com grande aluoroqo por se ver ê ter-

ra de Christãos, & despois ho Christão lhe deu a carta

que lhe leuaua , & assi hú anel de prata que lhe ho ca-

j)itão màdau» ê sinal de paz, q ele tomou com muyta
festa por ser st^u , & mandou ler a carta que dizia q ho
capitão Darquico daua muytas graças a nosso senhor

deos por((ue erão eompriíias as profecias q eles tinhão



166 DA HÍSTORIA DA ÍNDIA

naquela ferra q dizião que auiào de vir Cliristãos á ilha

de Marina, & por isto q eles sabião desejauâo muyto
sua vinda: & pois ho gouernador era ho senor do mar
que ordenasse da terra o que lhe bê parecesse, porque
ele com a fé que tinha de ser aqla frota de Christãos

não despejaua a vila & os estaua esperando, pedindolhe

que lhe mádasse hu sinal de paz & damizade. E ouui-

das estas palauras poios da capitaina, chorauão os mais
com prazer de se ver nacjla terra de Christãos que auia

tãto tempo q eslaua escõdida. Ho gouernador despois de
dar de vestir aos do capitão, mãdoulhe bua bandeira de
damasco, branco com hua cruz vermelha em sinal de paz,

& respondeolhe cõ outra carta, & tornou os a mandar
no bargantim, & quando partio desparou toda a artelha-

ria da frota em sinal de festa, & antes do bargantim
chegar a terra hu pedaço lançouse ho mouro a nado, pê-

ra q fosse dar noua primeyro que ho bargantim chegas-

se da bandeira q leuauão ao capitão. O que sabido em
Arquico foy ho aluoroço tamanho assi nos Christãos co-

mo nos mouros, que bê duas mil almas forão corrêdo á

praya : & vendo ho bargantim que chegaua ao porto dei-

tauãse no mar com grande alegria & pegauão dele pêra
o leuar a terra. E nisto veo ho capitão da vila & rece-

beo a bãdeira com grande reuerencia, adorando a cruz
& fazendo muylo gasalhado aos nossos, mandou ordenar
sua gente em procissam & coela foy a bãdeira leuada á
vila, & foy aruorada sobre as suas casas: & porq lhe ho
gouernador escreuia q se queria ver coele , & assi ver

algiis frades dil mosteyro chamado Bissam q estaua dali

a vinte legoas mandou os logo chamar, & ho barnegais

a quê ele era sugeito. E barnegais he nome doficio que
naquela terra he como condestabre , marichal ou fron-

teiro mór: & estendiase sua jurdição da vila Darquico
ate a cidade de çuaquê que sam sessenta legoas polo

sertão, & era vassalo do Preste & tinha cõtinuamête
guerra com hu rey mouro comarcão daqla terra. E isto

feyto mâdou ho dizer ao gouernador, que entre tanto
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fuj ver a ilha de Maçua pêra reparlir polas nãos muy-
tas cisternas dagoa doce q ihe diziâo q auia nela: & as-

si achou q erâo xlix. & todas cheas & fechadas cõ cha-

iie pêra ho tempo da necessidade. E repartidas as cis-

ternas pêra as nãos fazeiê agoada , vio toda a ilha jiera

Jeuar dela enformarão se ainda em algíj têpo quisesse

mâdar fazer ali húa fortaleza, & vio q tinha mu}'to bõ

porto çarrado &^de bõ fundo: & a parte da ilha ondes-

tauão as cisternas era de pedra & a outra parecia fur-

tada ao mar, & mandandoa niedir achou q tinha mil &
duzentas braças de roda, & q era comprida, & no mejo
onde era mais estreita tinha de largura ccxi. & em hu
dos cabos duzentas & sessêta & em outro ccl. E auia

íia terra grade criat^ào de vacas, & muytas gazelas, &
tantas lebres que as njatauáo os nossos a pé, Sõ do mais
era muy desposta pêra se fazer nela quíito quisessem.

E íornandose ho gouernador pêra o gaieào vio vir por

terra híí humê de caualo cò quatro boys diante, & pare-

cêdolhe q seria algú recado parele mandou chegar ho
esquife a terra, & ho de caualo se chegou á agoa bra-

dado. Christãos Chrislãos. lesu Christo filho de sancta
Maria, & trazia híja carta grande de pergaminho -estê-

dida, & pitada nela a iraagê de nossa senhora cõ ho me-
nino lesu no colo, & de cada parte hu anjo & abaixo
os apóstolos. E apresentando os bo;ys ao gouernador ê-

trou GÔ outros dous no esquife tão sem medo como que
conuersara sempre cõ os nossos. E ho gouernador os re-

cebeo muy to bê & beijou a imagê muy to cõtente de ver

ho acatamento & venerac^ão que os Abexins faziào á i-

Biagê: & preguntando ao q a trazia a causa de a trazer,

respõdeo q pêra testimunho de sua christindade , & q
ho capitão ihe mandara q a leuasse, de q tanibê lhe deu
híla cafta em q lhe escreuia o que tinha feyto. E estan-
do este home com ho gouernador, preguntou a Alexan-
dre dataide q era ho lingoa se ouuera na índia noua de
hií homem q se chamaua Mateus q fora a buscar os nos-
sos á índia. E sabêdo isto ho gouernador pêra saber a
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verdade de Mateus disse ao lingoa q fizesse q não sa-

bia dele nada, & que lhe pregutasse que home era. E
lio Abexim lhe contou quem era, como eu ja disse no

liuro terceiro quando a raynha Helena ho mádou á ín-

dia : & chegados ao galeão ho gouernador mandou por

Mateus que hia cõ Pêro gomez teixeira, & como ele

chegou foy cousa estranha ho grande prazer q os Abe-

xins mostrarão coele & beijauàlhe a màp: & elecõmuy-
las lagrimas daua graças a nosso senhor q ho deixara

chegar a têpo em q se mostrasse ser sua embaixada ver-

dadeyra & outras boas palauras: & mandou dizer ao ca-

pitão q mandasse dizer ao Barnegais & aos frades de

Bisam q viessem logo em todo caso. E sabido em Ar-

quico que Mateus estaua no porto de Maçua ao outro

dia ho foy ver muyta gête & preguntauão por abima
Mateus. E abima em sua lingoa quer dizer padre como
ja disse, & assi ho honrrauâo eles beijandolhe as mãos
& os vestidos, que os nossos folgauão muylo de ver por

se certificarem q fora verdadeyro embaixador, Senão
echacoruo como algíjs immigos Dafonso dalbuquerq dei-

tarão fama q era quando foy á índia & despois em Por-

tugal
,
por õde esteue em descrédito ate aquele tempo.

C A P I T V L O XXV.

De como ho capitão Darquico foy falar ao gouerna-

dor
,

^' despois ho forâo ver noue frades do mosteiro

de Bisam.

jí\.o outro dia sabendo ho gouernador que erão fugidos

pêra terra três dos nossos da galé de lorge barreto, mã-

dou ho ouuidor geral a terra que os fosse buscar, & q
pedisse ajuda ao capitão Darquico se lhe fosse necessá-

ria : & também lhe pedisse da sua parte que não tardas-

se mais em se ir ver coele, porq ele por não deixar a

frota soo ho na fazia. E sabendo ho capitão como os nos-

sos erão fugidos os mandou logo prender da hi a cinco
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legoas onde os tomarão: & ao outro dia se foi com ho

ouuidor a ver ho gouernador acompanhado de muyta
gente & foy por terra , & chegado a tiro de besta do

mar desparou a nossa frota toda sua artelharia, de que
ele ficou tão espantado que não foy mais por diante &
tremia todo. O que entendendo ho ouuidor lhe disse a

causa do desparar da artelharia : mas ele não se segurou

coisso & deixouse estar quedo, posto que chegarão al-

gus fidalgos q ho gouernador mãdou pêra ho aconipa-

nharê ate a capitaina. E ho ouuidor que entedia seu n)e-

do nào quis apertar coele que fosse á capitaina, por^ re-

ceou que entrasse nele algíia desconfíanc^a , & por isso

ho foy dizer ao gouernador, aconselhandolhe que fosse

a terra a verse cõ ho capitão. O q ele fez leuando Ma-
teus consigo, & despois de se receberem com grade a-

mof abraqàdose , assentaranse em três cadeiras: & ho
capitão fora do medo que tinha come<jou de dizer que
dana muytas graças a nosso senhor Deos por se comprir

híia profecia que tinhão que dizia q auião de vir Chris-

tãos ao porto de Maçuá: & pois era comprida que lhe

pedia da parte de Deos todo poderoso que se ífoardasse

antreles aquela paz & amizade que ele mesmo Deos mã-
dara ter aos seus discípulos em nomede todo pouoChris-

íão. E q presopondo ele que isto auia assi de ser, ho vi-

nha ver & a quantos vinhão coele como a Christãos, &
que auia tão longo tempo que se desejauão naquela ter-

ra, & que fosse certo que hia pêra fazer quanto lhe mã-
dasse, somente porque era Christão & por trazer consi-

go Christãos, & que ao mesmo viria ho Barnegais que
chegaria ate três dias. E ho gouernador lhe respôdeo

que a paz & amizade estaua muy segura da sua parle,

& assi de todos os nossos: porque ele nao viera ali se

não pêra esse fim , & segurouho quanto pode, & por a

calma ser grande se deteuerão pouco. E ho gouernador

Jhe deu em sinal damizade híia espada & outras cousas

com que ele folgou muyto: & ccisto se despidirão, & o

capitão caualgou em hu caualo q trazia a destro, & to-

LIVRO V, - Y
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mando hua lança correo ho capo com niuyta desenuoltu-

ra ba ár. E chegado a Arquico, chegarão hi noue fra-

des do mosteiro de Bisam que hiào falar ao gouernador,

que sabendo sua vinda mandou logo lá ho ouuidor pêra

que viesse coeles , & coele Alexandre dataide pêra lin-

goa, & forào por terra em caualos, & assi lornarão com
os frades que hiào a pé por lho mandar assi a sua re-

gra. E sabêdo ho gouernador como hiào os sayo a rece-

ber a borda dagoa nos bateys que hiào todos embadei-
rados & cõ as Irôbetas, & dali os leuou com grade festa

de folias ao galeão, onde todos os clérigos da frota & os

calores do gouernador os estauào esperando no bordo do
galeão com suas sobrepelizes vestidas & hua cruz leuã-

tada, & ale os frades entrarem cantarão ho cato de Bfi-

dictus dns Deus Israel. E em os frades entrando toma-
rão a cruz & adorarãna com tanta deuação & reueren-

cia que não auia quê não desse muytas graças a Deos
de ho ver : & despois de adorarê a cruz fizerão muyto
acatamento a Mateus. Despois disto o gouernador lhes

mandou dar de comer na sua camará tâmaras, nozes &
outras fruylas

,
porque não comião carne nem pescado,

& enformandose deles particularmente do seu mosteiro
& da sua regra deulhes licença pêra q fossem com Ma-
teus á nao em que ele vinha. E despois destarem lá hfi

pedaço se tornarão pêra Arquico & foy coeles ho ouui-
dor q ho gouernador mandou pêra ir ver ho mosteiro de
Bisam , &. ver o que lhe os frades disserão dele, & deu-
Ihe hiia carta pêra ho próprio capilão Darquico que che-
gara de casa do Barnegais onde era, que estoutro q dis-

se não era ho próprio & ficara em lugar do outro, &
manduulhe hu presente.
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C A P I T O L O XXVI.

Do sitio do mosteiro de Bisam
, ^ da regra que goardâo

os seus frades,

V^hegado o ouuidor a Arquico, & sabendo ho capitão

que queria ir ao mosteiro de Bisam màdoii a hu seu ir-

mão que fosse coele com quinze piães, & deulhe duas
mulas pêra dous dos nossos que hiào coele : &. ho mayo-
ral dos frades porq não auia dir logo mandou coele hã
frade chamado Esteuâo , & partido Darquico começou
de caminhar por hua terra despouoada em que auia muy-
ta caça de veação & muytas gazelas. E ao outro dia co-

meçou de topar em magotes muyta gente de pé & de
caualo, que vinhão em mulas: & estes erão da compa-
nhia do Barnegais q vinha. E despois desta gente achou
quatro mulas a destro & quatro caualos tamanhos como
os Dandalozia, & hu pedaço atras vinha ho Barnegais,

& hu tiro de bosta dele se deceo ho irmão do capitão

Darquico & lhe foy falar, & ho Barnegais não deixou

dãdar em quanto lhe ele falou. Ho ouuidor em chegan-
do ao Barnegais deceose pêra lhe falar, & ele deteue

húà mula em que hia : & era homem de boa estatura

magro & laçado hu pouco por diãle. Seria de sesseta an-

nos : vinha vestido de pano branco dalgodào & cuberío

com hii bedera muylo fino. Chegado ho ouuidor a ele

beijoulhe a roupa sobre híi giolho, & disselhe que era

Chrislão que vinha na frota que el rey de Portugal man-
dara ao porto deMaçuá, pêra seruiço áe Deos & do Pres-

te & exalçamento da fee catholica, Ho Barnegais lhe dis-

se que sua vinda fosse muyto boa, & que auia de ser

com muy grade trabalho pois era de tão longe, & por

falar com ho gouernador se abalara de sua terra, & pois

hia ao mosteiro de Bisam que tornasse logo, porque de-

sejaua de faiar coele antes de se ver com ho gouerna-

dor, & mãdaua coele mais gête , & ele não quis. E a-

Y 2
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parlado do Barnegais começou de caminhar por antre

híjas serras ao longo de hua ribeira terra muylo grossa

& viqosa , em que auia tala criação de gado vacuu que

vio {X)r onde hia bem oyto mil vacas, &c na coroa de hua

daqlas serras ê híi escapado eslaua hiia horla dorlaliça

& larageiras, & junto coela híia cerca q cercaua híi mos-

teiro , em q o ouuidor entrou, & á porta da igreja ho

recebeo hu frade velho & deulhe a beijar hiia cruz, &
despois entrarão na igreja que era quadrada sem capela

mór & na cabeceira tinha hu altar quadrado que não

chegaua á parede cuberto de panos pretos & não auia

outro, & eslaua nele a imagê do anjo sam Miguel, &
afastada deste altar atrauessaua híja corrediça de seda

que chegaua de parede a parede, & por todas elas es-

tauão pintadas muytas imagês de sanctos, & antrelas a

figura de sam lorge como a nos temos, & a de Moyses
cõ as lauoas da ley, & todas eubertas cõ panos. E nes-

te mosteiro não estauão mais q oyto frades, & as celas

erão redõdas eubertas de palha cõ curucheos & cruzes

nas põtas deles, & tinha hua boa horta era que auia par-

reyras, limoeiros, figueiras & pessegueiros cõ pêssegos

limpos da frol & era em Abril, & daqui se partio ho ou-

uidor pêra ho mosteiro de Bisam que está sobre ho pico

de hua serra cercado ao derredor onde chegou despois

de véspera, & aa porta da cerca ho receberão algus fra-

des cujos hábitos erão túnicas & mantos de teadas gros-

sas amarelas & os capelos feytos como murças, & cada
hu tinha encima da cabeça hua cruz, & coeles estauão

quíze moços de quatorze ãncs cada híí
,
que erão órfãos

&: criauãnos os frades por amor de Deos : daqui foy le-

uado a outra cerca q cercaua a igreja a cuja porta ho
fizerão descalçar porq auia denlrar dentro: foy aqui re-

cebido de sete frades cõ capas de borcado de Meca da
maneyra que tê os nossos frades nas festas, & os cinco

tinha cada híi sua cruz leuantada, &. os dous senhes re-

tauolos de nossa senhora. Coestes eslaua ho mayoral do
mosteiro também com bua capa cõ hn pedaço de seda
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lançado em cruz ao pescoço, & assi outros frades sem
capas, & híí deles tomou ho ouuidor pola mão & ho me-
leo na igreja q era feyta pela vitela da do outro mostei-

ro : ífc no altar tinha híj retauolo grade de pao em q es-

tauão as figuras da sanctissima Trindade todas três de
hua igoaldade & idade, & nos cãtos do retauolo as ima-
gês dos quatro euãgelistas como as ha ãtre nos. Auia
mais outro altar em que estaua hu crucifixo com nossa
senhora de húa parte & sam loâo da outra , & híia in.a-

gê de nossa senhora do pranto muyto deuot\a, & outras

duas imagês. E assi auia outros dous altares de nosso
senhor & de nossa senhora, & polas paredes muytas pin-

turas de santos. Tambê lhe foy mostrada a sanchristia,

em q auia muytos ornamentos de seda & muytos cali-

zes douro & de prata, & outras peças do culto diuino:

& assi lhe forão mostradas todas as officinas do mostei-

ro, de que não faltaua nenhua pêra ser como os nossos,

mas não tinha mais que hu sino & este de cobre sem
badalo, & tãgiâno cõ hij maço: & por derradeyro lhe

mostrarão hija sepultura alta cercada de candieiros que
acendião ás vezes. E visto ho mosteiro assentouse ho
ouuidor com ho mayoral dele que auia nome Saraara
chrislus , & coeles cinco frades velhos & mujlo magros
que parecião de boa vida, & ho mayoral lhe contou que
auia trezentos & cincoenta annos que aqle mosteiro fo-

ra edificado por hu home saneio chamado Phelipo cuja

sepultura era aquela grande que vira, & q os frades da-
quele mosteiro & todos os outros da terra do Preste e-

rão da ordê de sancto Antão, & q se mãtinhão todos de
seus trabalhos

,
que cauauão & roçauâo & faziâo por a-

qlas serras muytas lauoiras, & tinhão grande criação de
gado & de mulas que vendiào pêra suas necessidades,
porq as esmolas erão poucas & os dizimes leuauaos ho
Barnegais : & disselhe que a ley euangeíica fora prega-

da naqla terra polo euãgeJista sam Mateus, cuja ossada
estaua em Alexandria, & q tinhão a briuia em q não
tinhão mais que ires liuros desdra, & que tinhão as e-
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pistolas de sam Paulo: & q costumauão de se côfessar

como cometiâo ho peccado. E q crião q nosso senhor

dera poder a sam Pedro de absoluer & condenar, & que

ele deixara ho mesmo poder a seus subcessores. E a

causa porq não reconhecião por superior ho nosso Papa
era por ser muyto Jonge dali a Roma , & auer muytos

mouros & turcos no caminho. E a isto lhe disse ho ou-

uidor se lhe queria dar hua carta dobediêcia pêra ho

nosso Papa & outra pêra el rey de Portugal & ele disse

q si, mas tornou logo a dizer que era ja noyte. E ao ou-

tro dia era sábado, & que não auia de falar coele nê fa-

zer nada, porq ho goardauão á honrra de nossa senhora

assi como ho domingo, & por isso não auia descreuer,

nê ele auia de poder agoardar pois vinha tão depressa,

mas que lhe daria hii íiuro que mostrasse a el rey de
Portugal & ao Papa, pêra que vissem em que crião os

Christãos do Preste, & logo lho deu , & era de oytauo
em letra da sua lingoa. E coisto se despedio dele, &
ele foy leuado a hiia cela em q eslauão duas tauoas por

cama & hua pedra á cabeceira, & híia manta pêra cu-

bertura. E estas camas tinhão os frades, porque em tu-

do tratauão muyto mal seus corpos & fazião áspera pen7
dença, de que parece que se nosso senhor seruia & ou-
uia suas orações , & que estauão por fortaleza da Chris-

tindade que jazia daquelas serras pêra dentro : nem he
pêra crer outra cousa estando tão cercada da seita de
Mafamede & não se lhe pegar nada: porque da banda
do estreito tinha ho rey de Zeila & de Barbora & toda
aqla corda, & da outra parte Magadaxó, & outros reys

com q tinha guerra: & da bãda do Cayro a traués de
çuaquê sessenta legoas acima de Maçuá tinha híj rey
mouro senhor daquela terra dantre ho Preste & ho Cay-
ro cõ que ho Barnegais tinha sempre guerra como ja

disse. Assi q estar esta terra tão inteira cora suaChris-
tandade tendo tão má vezinhãça não era sem grade mis- /
terio de nosso senhor. E assi recolhido ho ouuidor a sua
cela, lauoulhe hu frade os pés com agoa quête, & des-
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pois lhe deu de cear pão de trigo, & de ceuada, & mel
& cebolas, & vinho de mel, porque ho não auia duuas

,

nê lhe deu outras igoanas porque os frades nào coniião

carne nem pescado, & pêra ho caminho lhe deu da par-

le áo iiiayoral duas gamelas de farinha & muylas cebo-

las , & limões: porque não auia dachar que comer. E
ao outro dia que era vespora da pascoela em amanhe-
cendo se partio ho ouuidor pêra Arquico, & chegou laa

ho doHiingo seguinte.

CAPITVLO XXVII.

De como ho gouernador se vio com ho Barnegais éf ju-

rarão ambos de dous amizade em. nome de seus se-

nhores,

yJnde achou aida ho Barnegais q ho gouernador sabê-

do q hia pêra Arquico ho niàdou receber por António
de Saldanha, & por António de brito caçador mór dei

rey de Portugal: q forâo niuyto bem atauiados, assi de
suas pessoas como dos q os acompanhauão , em q en-

Irauâo trinta espingardeiros & outros tantos besteiros,

& forão ter cõ ho Barnegais duas legoas ale Darquico

:

& sabêdo ele quê erào fezlhes muyta hõrra & mostrou
nauyto prazer cõ sua visla, & quando se tornarão pêra

a frota lhes disse que dissessem ao gouernador q logo

ao outro dia ho iria ver. Mas ele não foy, porq hus mou-
ros queslauão ê Arquico moradores de JMaquá pesando-

Ihe desta amizade q nosso senhor ordenaua anlre ho go-
uernadi r & ho Barnegais

,
porq sabiào q auião de ser

lacrados da terra: & por isso persuadirão ao Barnegais q
nào fosse falar ao gouernador, porq como estaua tão po-

deroso no mar prêdelo hia & nà ho soltaria ate lhe não
dar grades tesouros, porq os nossos erão muyto cobiço-

sos: &: labê por ele ser mais honrrado q ho gouernador,
deuia ho gouernador dir onde ele estaua. E vedo ho go-

uernador cumo ele não hia mãdoulhe recado per huFer-
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não tliaz que sabia a lingoa : pedindolhe que fosse porq

compria inuylo a seruií^o de Deos & do Preste. E ele

respôdeo q fosse ho gouernador a Arquico & hi se ve-

rião. E lendo dada esta reposta chegou ho ouuidor, &
sabendoa lhe foy logo falar, & mostrando que a não sa-

bia, lhe disse q queria esperar pêra ho acompanhar
quando fosse ver ho gouernador. E dizendolhe ele o que
tinha dito a Fernão diaz, respondeo ho ouuidor q por

nenhã modo podia ho gouernador deixar a frola : & ain-

da que poderá pois ele era Christâo & dezia que deseja-

ua de seruir a Deos, que não deuia dauer por mal ir

ver quem ho hia buscar de tão longe, & não pêra seu

interesse se não pêra exalçamêto da fé de lesu Christo

nosso senhor. E sobristo ouue aníreles muytas palauras,

persuadindolhe ho ouuidor que fosse, & ele escusando-

se : ale que ho ouuidor lhe disse que ho gouernador não

deixaua dir se não porq as nãos não podiãochegar a Ar-

quico nem os outros nauios grandes, & que podendo ele

fora : & q os verdadeyros Chrislãos nâ deuião de ter

pontos donrra sobre o q compria a seruiço de Deos: &
ho mesmo lhe disserão ho capitão Darquico & outros fi-

dalgos (q se souberâo q os mouros erão causa daquelas

duuidas matarãnos a todos). E vendo ho Barnegais a

|)erfia q todos tinhâo coele , disse ^ se visse ate onde
as nossas galés podiâo chegar, & que hi viesse ho go-

uernador & ali se virião. E disto não aprouue ao gouer-

uador quando ho soube, parecendolhe q aquilo era al-

giaa roindade, & mandou lá António de saldanha sobris-

so
,
que não pode mais acabar se não que se visse ôde

as gales podessem chegar. E ho gouernador ho não quis

por nào parecer outra cousa ao Barnegais : & ao outro

dia se partio nas gales & nauios pequenos, & nos ba-

teys em que auia de desembarcar, em q leuaua muytas
armas alastradas pêra irem secretas que não sabia o que
aconteceria. Ho Barnegais estaua ja esperado bem a-

fastado do mar com duzêlos de caualo & dous mil de pé.

Ho gouernador desembarcou com toda a gente, & dei-



LIVRO V, CAPITVLO XXVIT. 177

xandoa posta em ordem ao lungo do inar apartoiise cõ

os fidalgos (cujos pajus hiào armados pêra ho Barnegais

ver as nossas armas) & mcteose em bua tenda que man-

dou armar pêra. esta vista: & ainda sobrisso ouiie deba-

tes, porque lio Barnegais nào se queria abalar donde

estaua, dizêdo que fosse lá ho gouernador. K por impor-

tunações de jMaleus & r3antonio de saldanha c.õsentio q
mouessem a pé ele & ho gouernador âbos a híia dõdes-

lauào, k, q no lugar em q se ajiilassS se falarião: & a-

jíitaranse \\ú bõ tiro de besta do mar em híí grade capo

verde, & por este espac^o ficou deles a gête díi & do

outro. Cõ o gouernador hiào os capitães da frota , & cõ

ho Barnegais cico senores dos q vierão coele ; & abra«

çàdose cõ muyta cortesia se assêtarào em hiías alcatifas,

& cõ todos os rigores passados esiauão tão côíêtes de

se verem q todos lho exergauão, & ãbos derão muytas
graças a deos poios ajOtar. E ho gouernador começou lo-

go, dizêdo. Ho muyio poderoso rey de Portugal meu se-

nor desejado de prosseguir a guerra q seus aíitecessores

fizerão senipre aos mouros: cõ que não somête lhe ga-

nharão a terra de Portugal, mas outra muyta ê Africa,

desejado de os destruyr a continuou sempre do têpo q
reynou ategora : & não se contêtãdo cõ a q faz era A-
frica a mãda fazer na Índia, & no estreito de Meca por

ser certo q nele tê os mouros suas rayzes
, q ele queria

destruyr de todo: não estimando os grades gastos &
despesas que nisso faz com ho trabalho de seus vassalos,

j)orque he pêra seruiço de nosso senhor Deos. E têdo

ele pof noua q ho êperador da alta Ethiopia era Chris-

tianissimo, desejado sua amizade por este respeito niã-

dou aos seus capitães mores & gouernadores da índia q
mãdassê descobrir polo estreito se ha algíi porto de seu
senorio : & como ho niisericordioso deos ajuda bõs dese-

jos, assi ajudou a executar este, inspirado na raynha
Helena raãy do Preste q mãdasse sua êbaixada a eirey

meu senor por Mateus q aqui está: o q parece nã ser

sê mistério rauy grade: & q quer nosso senor q se ajú-

LIVRO V. z
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lê estes dous pricipes pêra total destruyção dos mouros:
& q assi como lhe a ele aprouue q ho apostolo sã Ma-
teus denuciasse naqla terra a ley euagelica : q assi itíue

por bê que por outro Mateus que era ho embaixador
soubesse el rey meu senhor ho desejo q ho Preste tinha

de sua amizade: pêra que ajuntando ambos seus pode-

res desarreygassem daquelas partes a seita de Malame-
de , & por esta causa mandou el rey meu senhor seu
embaixador com Mateus pêra assentar cõ ho Preste paz
& liãça pêra sem{)re, q morrera como Mateus sabia: &
dali se náo poderá mais tornar ao estreito. E eu me ey
por muyto ditoso dos in)pedimentos que sucederão pêra
isso, pêra eu ser ho corretor desta amizade & lian(,á, &
ser ho primeyro por quem ei rey meu senhor ha de ler

verdadeyra noticia do Preste, & quAdo vim ao estreito

foy meu intento ir primeyro a luda a pelejar cou) a ar-

mada dos rumes, & da volta despejar dos mouros as

ilhas de Dolaca & de Mac^uá & entregalas aos capitães

do Preste & fazer com sua Jicem^a hua iorliileza
,
que

não poderá ser por se me perder hua nao em que trazia

os perlrechos pêra isso. E coistu acabou. E ho iJarne-

gais respondeo. Louuado seja ho ])oderoso Deos pêra
sempre, que permitjo que se comj)rissem as proíicias

que tínhamos do ajíítamêto dos Chrislàos cônosco. E
bem creo eu que pêra isso auer eíleyto inspirou lio Spi-

ritu sancto na raynha Helena <jue mandasse Mateus
por embaixador a el rey de Portugal, pêra que com ho
Preste fossem irmãos por liant^a, pois ho sam em lesu
Christo nosso senhor, & no cuydado que tem de fazer

aos mouros. E pêra isto auer eflVylo abaley eu de tào

lõge como venho, & pêra a guerra dos ujouros ho Pres-
te dará toda a ajuda de gete & dinheiro que for neces-
sária: & se ele visse despejadas Dolaca & Macuá auer
se hia por mór senhor do que he : & mais se visse em
qualquer delas híja fortaleza dos Portugueses que ele
fará á sua custa somente que eles a goardem. E despois
desta pratica & concerto que lizerào

, q ho gouernaUor
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mandasse híi embaixador ao Preste em nome dei rey de
Portugal. lurarão ambos cada híi em nome de seu se-

nhor amizade & Jiãça pêra todo sempre: & ho Barne-

gais jurou primeyro , dizendo em voz alta. Ea juro nes-

te sinal da cruz em que padeceo nosso senhor em nome
do Preste meu senhor & no meu de sermos amidos dos

amigos do Christianissimo rey de Portugal, & inimigos

de todos os seus immigos, & amigos de lodos os seus

vassalos & seruidores, & immigos dos immigos da fé de

nosso senhor lesu Chrislo : a que peço q se goarde an-

trenos aquela paz & amizade que ele mandou q se goar-

dasse antre os seus apóstolos. E ho gouernador fez ou-

tro juramento pelas mesmas palauras.

CAPITVLO XXVIII.

De como ho gouernador mâdou dom Rodrigo de lima

por ébaixador ao Preste.

Xurada esta amizade com muyto grande alegria de to-

dos que se chegarão logo de hua parte & doutra esteue-

rão ainda ho gouernador, & ho Barnegais falado em al-

gúas cousas : & ho gouernador lhe deu dous corpos de
coiraças ricas & hii arnês íteiro & espadas, adargas &
punhais & dous bedês de seda & outras peças ricas. E
despedidos hu do outro recolheose ho gouernador aos ba-

teis , & ale se embarcar nao quis ho Barnegais partir:

& isto por cortesia, & despois se partio pêra Arquico,
dõde aquele dia mandou ao gouernador híi caualo&híja
mula Sc cincoêla vacas que ele repartio pela frota, em
q auia grande aluoroço, principalmête antre os fidalgos,

por se abrir caminho pêra exalçameto da fé catholica

em lugar ode todos iraziáo tão pouca esperança de se

achar: porq todos (como disse) tinhão a Mateus por

raintiroso nem faziào conta de mais que de ho poer em
terra, & vendo ho conlrairo aluoraçauanse todos com
prazer de suceder também, & a muytos lomaua desejo

z 2
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de irem por embaixadores, assi pêra seruirem a Deog
& a el rey de Portugal, como pêra verê a corte do Pres-

te : & algíís pedirão esta ebaixada ao gouernador, & ele

a deu a híi lidalgo chamado dõ Rodrigo de lima, & por

sota embaixador & escriuào da embaixada hía lorge da-

breu deluas , & Jingoa dela loào escolar, & forão coeles

hu Lopo da gama & Francisco aluarez clérigo & outros

ate treze. E despachado dõ Rodrigo & Mateus se par-

tirão pêra Arquico leuando dõ Rodrigo estas pecas pêra

ho Preste, quatro panos darmar de figuras niu^to finos,

buas coyraças de veludo carmesim cò as outras pe(^as

dc-uradas, & hua espada &. hu punhal douro, & dous

berços de metal cõ suas camarás dobradas, & dous bar-

ris de poluctra. & hu mapa com todas as terras que el

rey (inha r>a índia cõ cruzes postas nelas, & ê algíjas

imagês de nossa senhora, & hi^is orgaos. & hú crauicor-

dio , & hu langedur pareles , &. pêra a raynha Helena
mandou hua meada daljofar grosso com hua cruz de ru-

bis , &, pêra ho mosteiro de Bisam incenso & pimenta
&. panos de seda pêra ornamentos & hiaa cámpâ, & pa-

nos pêra vesliaria dos frades, & a Mateus màdou dar

algíias peças de que se ele contentou, &. ho gouernador

& António de saldanha íorao coeles hu pedaço. E Dar-
quico forào ao mosteiro de Bisam õde se finou Mateus.
JÉ dali partio dõ Rodrigo pêra a corte do Preste : de cu-

ja partida os mouros daquelas j)artes ficarão n)uyto tris-

tes q temião niuyto ajíjlarse ho poder delrey de Portu-

gal cõ ho do Preste & destruyrênos , & diziáo que pois

frota de tamanhas nãos como o gouernador leuaua che-

gara á ilha de Maçuá, ê cujo caminho auia tantos bai-

xos & ilhas que dali por diante cada dia iriào lá as nos-

sas armadas, & chegariào ate çuez, & parecialhes aqui-

lo caminho pêra se destruyr sua seita como tinhâo por

profecia de muylo tempo: & cõ medo do gouernador des-

pejarão os niouros a ilha de dolaca & se forào pêra a terra

firme. E despois da partida de dõ Rodrigo ho gouernador
a màdou queimar, & dahi se parlio pêra Ormuz.
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C A P I T V L O XXIX.

Do q acõteceo a GÔçah de loule indo pêra Moçãhíque^ co-

mo ouue a arlelliaria do galeão de Manuel de sousa,

vJTonçalo de loule que hia cõ recado do gouernador aos

capitães q inuernauào ê JMoçambique despois q alra-

uessou ho gollào q ouue vista de terra foy ao longo dela

ale Magadaxo : em cujo porto queiíticu duas nãos q es-

lauão á gelua sem achar nenhCia resistência nos mou-
ros, & dali foy ter a Pale , & qrendo entrar no porto

pêra tomar agoa, como ho seu piloto não sabia ho ca-

nal por ode se entraua deu em seco sobre área em que
a carauela ficou assentada. E enlêdeudo os nossos que
com a maree tornariào a nadar esteuerão esfterando ate

ho outro dia que tornasse: & amanhecêdo virào vir da
cidade obra de trezentos paraós pequenos carregados de
gente que chegando a tiro de bõbarda da carauela {)a-

rarão poêdose todos a fio oulhando a caraueJa , & assi

esleuerào ate que veo a maree: &, entào se apartcu hu
dos paraós remando & chegouse perlo da carauela, &
hu dos que vinhão nele saluou os nossos en) lingoa Por-

tuguês , &, pregíilando q buscauáo naquela terra. Ao
que os nossos responderão q buscauão mãtimêtos, & por-

que achauào j)ouco fundo na ousauào denlrar no porto,

iDgandtlhe que os ieuassen) a ele & q lho pagariao. E
parece q os mouros por se nào fiarem dos nossos na se

quiserào atoar cõ a carauela, & disserão que se fizessen)

á veia, & que os seguissem, & que assi os Jeuariào. E
os nossos tornarão a repricar que os leuassem á toa, &
por eles nunca quererê lhes atirarão cõ hÍ! falcão pêra
lhes fazer medo: que eles ouuerão tamanho que fugirão
pêra os outros, que logo começarão de re/nar & chegar-
se pêra a carauela taneêdo muytos instormêtos de guer-
ra : os nossos que se temerão que os aferrassem os imi-

gos despararão hii camelo q deu no principal paraó &
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rneíeo ho no fundo & a gête ficou sobre a agoa nadando,

& por lhe acodir çoçobrarâo outros ires paraós com ho

peso da gête. E vendo os outrc s que ficauào nos paraós

ho dano q lhes podia fazer a nossa arlelharia fugirão pê-

ra a cidade deixando os q andauào nadando, que visto

por Gõçalo de luule como ficauao desemparados mandou

a híi JMarli correa q cô outros sele fosse no balei a ma-

laios. E ele ho fez assi & matou muytos, & recolheo dê-

fadado de matar hus Ires, de que hú era homem velho,

& recolhendo os chegou hu mancebo a bordo pedindo q
ho recolhessem porq se afogaua de cansado, & por não

caber no batel & IVlartim correa auer medo de çoçobrar

ho não quis tomar, & ele morreo logo de hua laçada que

(razia: ao que ho mouro velho deu hu grande sospiro,

& os outros dous começarão de chorar, & os nossos se

forão pêra a carauela , & como ho capitão estaua deses-

perado de poder entrar no porto por não ter que lho in-

sinasse, disse q dessem (ormêio aos Ires catiuos & q
eles ho insinariào: & qrendo começar no velho ele ace-

nou aos dous q ho dissesseni , & hii deles ho mostrou:

& achado ho piloto da carauela doze braças se fez cá ve-

la & entrou no porto ode surgio antre hijas nãos q hi

estauão, & ná auèdo quê resistisse as roubara os nossos

de muyta riqza q achara nelas , & na cabêdo lodo ho

despojo na carauela o q sobejou carregarão ê hu zàbuco

pêra o leuarè atoado ate Melinde, onde esperauão de

vêder o q leuauáo, 80 ali lhe resgatarão ho mouro velho

q era senhor de Patê posto que então ho não sabia GÕ-
çalo de loule : & partido daqui foy ter a Melinde & mea
leiioa da cidade achou ho mestre que fora do galeão de
IVLinuel de sousa & outros scys q em hu paraó hiâo fu-

gidos de Hoja ondesteuerão catiuos ate então, & em
Melinde soube como se perdera ho galeão & quê ouuera

ho despojo. E determinando Gôçalo de loulé de cobrar

toda a arlelharia do galeão leuou de Melinde hu mouro
de Moçambique q sabia ondestaua, que era na ilha de
Zanzibar, na de Peba & na de Monfia. E passando Gõ-



LIVRO V. CAPITVLO XXX. 183

qalo de loulé por eslas ilhas Jha deráo os reys con) me-
do & cobrou toda a artelbaria que nenhua íicou se riao

a q tinha el rey de Mõbaça. E cobrada e«ta arleiharia

fuy ter a Moçambique na íim de Feueieyro despois de

passar hua muylo grande tormenta.

CAPITVLO XXX.

De como lorrje daJhiiquerquc polo recado do cjouei^nador

se parlio em busca dele cô algús capitães dos que in-

uernarâo coele,

Jli chegado a Moçâbiq deu ho recado q trazia do go-

uernador a lorge daibuquerque, & elie ho praticou com
os outros capitães : & acordouse que lorge daibuquer-

que com Diogo fernandez de beja, Christouào de mê-
doqa, Rafael catanho & Rafael perestrelo fossem bus-

car o gouernador , & ho doutor Fero nunez ticasse por

ser vedor da fazenda, & com os outros capitães se fos-

se dereyio á índia, porque se ho gouernador tardasse

no estreito como podia ser teuesse nãos que mádasse
carregadas pêra Portugal. E islo assêlado partiose Jor-

ge dalbuquerq cõ os capitães q digo & cô Gòçalo de

loule quando foy têpo & seguirão sua derrota pêra ho
cabo de Goardafum que he de quinhentas legoas de Mo-
çambique, & ali achou nouas como ho gouernador era

entrado no estreito: &, querendo lorge daibuquerque en-

trar nele os feytores das mais das nãos da conserua q
erão de mercadores lhe requererão muylo estreitamente

da parte dei rey de Portugal q nà leuasse as nãos dos

mercadores ao estreito que se podiáo perder, & perde-

rião vender sua mercadoria se inuernassem no estreito

&^ muylo mais em não ir a Portugal ho anno seguinte,
tirando disso estormêtos & fazendo suas protestações

sobre lorge daibuquerque que fosse obrigado a p^gar
todas as perdas que recrecessem aos mercadores de as

suas nãos entrarem no estreito
,
pelo que lorge dalbu-
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íjuerque nao quis entrar lomàdo certidão do q lhe os

feytores rcquerião : & nioueo lio também a não entrar

párecerlhe q seguraua mais coisso ho seruiço dei rey
,

ik, tomou seu caminho pêra Ormuz, ode determinaua
cles|)erar ho gouernador. E seguido por sua viagê cõ

grades tormêtas ate ho cabo de Roçalcate , & como ho
dobrou o deixarão & foy surgir no porto de Calayate, &
ali esperou ho gouernador por lhe parecer assi melhor.

C A P I T V L O XXXI.

De como lon/e dalhuquerque tnandou prender Rnix xa-

hadim regedor de Calayate , c^ do (jrandc dano q rece-

berão os nossos querendoho prenda'.

J.JLO têpo q lorge dalbuquerq chegou a os(a vila esla-

iia nela por regedor hu mouro chamado Raix xabadim
cunhado de Raix xarafo goazil Dormuz. E este Raix
xabadim estaua mexericado com cl rcy Dormuz, q ho

tinha mandado chamar muylas vezes: & ele recpanílo o

q era nunca quis ir, o q mais indinou el rey & deseja-

ua de ho prèder , & não ousaua fazelo de praça por sa-

ber que era bõ caualeyro , & q se auia de defender cõ

a gente que tinha. E desconteníe disto soube que hu
Duarte niendez de vascôcelos q andaua darmada naqla

cos(a tinha muyto estreita amizade & eonuersação cò

l^aix xabadim em tanto que muytas vezes se hia coele

darmada, &l por isto lhe escreueo híja carta muyto se-

cretamente ejn q lhe pedia q manhosamente prendesse

Raix xabadim, porq sabia que ninguém ho podia fazer

melhor: prometedolhe por isso muylas mercês. E se por

vêíura naquela conjun(;ào chegassem ali algQas nãos de
Porlugal, que llie pedisse da sua parle aos capitães que
lhe jjrêdessem Raix xabadi : & ho mesmo escreueo dÕ
Garcia coutinho capitão da fortaleza de Ormuz. E len-

do Duarte mendez este recado como chegou lorge dal-

buquerque ihe foy dar conta dele luostrandolhe as car-
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tas q íinha, que lambe lorge dalbuquerq mostrou aos

capitães da frota ccirn quê pos ho caso em conselho, &
assentouse que se prendesse Raix xabadim na noyle se-

guinte, & no começo dela iriào os capitães da frota cõ

a melhor gente de suas nãos ajuntarse por popa da ga-

lé de Duarte medez & no seu batel iria em seu lugar

dom Sancho anrriquez seu cunhado & genrro que hia

por capitão mór do mar de Malaca, & no de Diogo fer-

nandez porq esLaua doente & sangrado iria Diogo rabe-

lo seu cunhado, & Duarte mêdez iria a casa de Raix xa-

badim ás horas q costumaua, & dom Sancho lhe iria nas

costas cõ a gente: & em Duarte mendez entrado entra-

ria coele & prêderião Raix xabadim. E assi ho quiserão

fazer, mas não poderão, porq parece que ele entendeo

a cousa & estaua a recado, & nâ quis mãdar abrir a

Duarte mêdez: & chegado dom Sancho com a gente

quando vio q não queria abrir quis qbrar as portas &
entrar por força, ao q acodio a gente darmas de Raix

xabadim q estaua defròte das suas casas alojada ê têdas^

& começouse hu jogo de laçadas muy áspero, & être

tanto dom Sacho entrou por força em casa de Raix xa-

badim cô Duarte medez, & hu Eytor de Valadares, &
Rafael catanho, & como não erâo mais acharão dêtro

que lhes resistisse, pelejando muy fortemete, & todos

quatro ho faziào moy esforcadaiDête. R estando neste

perigo, a gente de Raix xabandim pelejou com os nos-

sos de maneyra q os fez retirar pêra a prava ferido &
rnalãdo neles , & como os fizerão retirar acodirão a Raix
xabadim q entêdendo q ho qrião prêder se deitou de
híj terrado abaixo por huas cordas & fugio, & ficarão os

seus q tinha das portas a dêtro, q dom Sacho & os ou-
tros Ires fjzerão recolher aos terrados das casas, & eles

ficarão senhores dos baixos, E sintindo q os imigos tor-

nauão sobre as casas & não vendo nenhu dos nossos fe-

charão as portas & poseranse de dentro pêra se defen-
der se lhas quebrassem , & quanda os mouros virão que
os não podiào entrar poserão fogo ás portas pêra os quei-
HVRO V. ã AA
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niar : & nisto quis nosso senhor q acodio Diogo fernâ-

dez de beja cõ gente
,
que cõ quanto estaua doente &

sangrado náo se pode sofrer sem se achar naqle T^^yto,

&, acodio despois que a peleja foy trauada. E indo polo

mar ouuio a grade grita que hia em terra , Sc chegado

a ela com muyla pressa achou os nossos encàtoados na

praya & muytos feridos, & algús mortos: & sabêdo a

cousa como passaua esfori-ou os nossos & remeteo coeles

aos mouros, &, apertou os tão rijo que os fez fugir por-

que cuydarào que quantos auia na frota hiào sobreles ;

& leuando os de vencida foy ter ás casas de Kaix xa-

bandim onde dom Sancho estaua cora os outros era gran-

de perigo. E Rafael catanho lhe bradou de hiia genela

que mandasse matar ho fogo que estaua pegado nas por-

tas
,
porque mataua a ele & aos outros, 6c querendo os

nossos apagalo começarão de chouer sobreles zaguncha-

das & frechadas q os mouros lirauào de sobre os terra-

dos doutras casas, que ja os q estauão nas casas de Raix
x:ibandim erão fugidos por cordas per q se deitarão. E
afiagado ho fogo sayo de dentro dom Sancho q estaua

iiiuyto fendo & após ele os outros. E sabêdo Diogo fer-

Tv^dez que Raix xabadim era fugido, não teue mais q
fazer &l numdou embarcar os feridos que forào cincoen-

ta & mortos \inte, & dos mouros na morrerão n)ais de

Ires : «Sc todu est^ dano receberão os nossos por Duarte

niendtz saber mal ordenar ho feyto & dom Sancho ho

seguir nele. E por esle feyto ficarão os nossos em muy-
lo descrédito com os mouros, &. Raix xabadim com gra-

de fama de caualeyro esforçado por lhe saber lambem
resistir.
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C A P I T V L O XXXII.

Da grade tormeta que o gouernador passou saindo do es-

treito , (^ como se perdeo a gale' de leronimo de sousa
,

^ dos que morrerão nela.

A arlido ho goiíernador, Diogo lopez de siqueira da ilha

de Dolaca pêra ir inuernar a Ormuz seguio sua viagem,

& aos sete dias de Mayo passou por Camarão, & aos

quinze passou as porias do estreito & foy surgir õde se

perdeo a sua nao de q ainda cobrou Ires ancoras, 5c a

vinte hij dias dele chegou a Ade, onde passados três

dias se parlio pêra Ormuz & na parajem da ilha da Ma-
deira achou muylo grandes (^arrações & tormentas com
que os mais dos baíeys dos nauios çoçobrarão : & assi

abrio a galé de leronimo de sousa & se foy ao fudo «ha
& meteose dentro com treze ou quatorze fidalgos que
hiâo coele, dizendo que pois todos auião de morrer que
melhor seria saluarense os fidalgos que os outros. E hu

destes era hu Pêro da silua dalcunha ho cafre irmão Da-
Ibnso telez senhor de Capo mayor & ouguela , & quise-

ra meter na barquinha hua arca encoirada
,
que Jeróni-

mo de sousa nao consentio que se metesse dizendo que
os faria ço(Çobrar, &, q se ele não deixaua meter mais

gête por irem boyãtes & nao çoçobrarê como queria le-

uar hfia arca que pesaua por três homes, & na lha quis

deixar meter: do que Pêro da silua auendo menenooria,
disse que pois a sua arca não hia na barquinha que não
auia dir nela & tornouse á galé dizêdo que esperaua em
Deos que se auia de saluar melhor que os que hião na
barquinha. E vedo hu seu primo chamado Manuel gal-

uão íilho de Duarte galuão que se íornaua á galé, tor-

nouse coele por ser uiuyto seu amigo: & leronimo de
sousa se foy vendo q de todo em todo Pêro da siiua não
queria se não ficar na galé, onde não tardou muyto que
não morreo cÕ quantos ficarão coele por se a galé ir ao

AA 2
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fundo & nao auer quem lhe acodisse. E leronimo de

sousa se foy na barquinha com Anrriíjue home filho de
Itião homem & Pêro borges , & outros iidalgos ate onze,

& tirarão caminho da costa Darabia onde por milagre

de nosso senhor chegarão a cabo de dous dias, escapan-

do de mares muy grossos & altos. E desembarcados a-

codio logo a gête da terra que erão mouros, que conhe-

cêdo serem Chrisl«TÍos como lhes querião grande mal co-

nieçíirào logo de os atormentar com pancadas, bofeta-

das, & arrepelÕes : & como eles não vião tempo nem li-

nhão cò que resistir sufrião tudo com paciècia pêra ver

se podiào escapar da morte. E despois de roubados de
quanto leuauào vestido, q ficarão nús se forào ao longo

do mar pregútando por Calayate, ode se querião ir assi

por ser de nossos amigos como por terem por certo q ali

auião dachar a nossa armada ou algos Portugueses, &
furão assi ao logo do mar caminho de cem legoas des-

calços & despidos, q era cousa piadosa de ver como hião

torrados do sol & magros de muyta fome , & de grande
sede que passauão, & cortados de muytas pãcadas q re-

cebi ão dos mouros & fracos do immenso canc^asso & fa-

diga sem comparação que lhes causaua ho caminho: &
assi furão íer a bua cidade vinte legoas de Calayate, cu-

jo senhor era vassalo dei rey Dormuz, & quando soube
que os nossos hião assi os mandou leuar perante si, & os

cleteue algus dias pêra tornarem ensi &. se esforçarem
,

& fezlhe nestes dias tanto gasalhado & bõ tratamento q.

mais não podia ser. E desj)ois de vestidos dàdolhe di-

nheiro pêra ho gasto do caminho os mandou a Calayate

Sc coeles certos criados seus pêra q, fossem seguros.
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C A P I T V L O xxxiir.

De como o gouernador foy te?' a Cahyate ^ dahi a Or-

muz onde inuernou.

_ÍÍiscapãdo ho gouernador daquela grade lormenla q
dig"o nào deixou de ir com mares muylo grossos & ^ar-

ra(^ôes ate ho cabo de Roçalgate
,
que se faz na entra-

da do estreito da Pérsia, òde entrado com a armada a-

chou grande calmaria q nao se afaslauão as velas dos

niasíos : & a causa era começar ali iio verão , &, da tor-

mêia passada ser ja inuerno na costa que dura do cabo

deGoardafum ate ho de roí^aigale q comeqa no mes Da-

bril & acaba em Seíenibro: & por isso os nossos acha-

rão tamanhas turmêtas por aqla costa. E pareceo cousa

de admiração í)ue em esp;u;o de duas íegoas auia em hu

cabo calmaria & ho sol estaua muyto claro, & em outro

ho ceo muyto escuro & nuuês muyto grossas & grande

tormenta. E chegado ho gouernador a Calayate ondes-

laua lorge dalbuquerque soube do desmãcho que se fi-

zera na prisam de Rai;í xabadim : & muylo agastado

disso tirou a capitania da galé a Duarte mêdez de Vas-

concelos polo achar culpado, & ho prendeo & ?.ssi ou-

tros: & porque auia dir inuernar a Ormuz na quis leuar

mais que as galés & nauios pequenos , & as nãos gros-

sas & galeões deixou os q fossem inuernar a Mazcale
debaixo da capitania de Jorge dalbnquerq, onde se des-

pois forão. E pêra estes capilàes darem mesa á gête

que ficaua coeles fezlhe mercê do dinheiro dei rey pêra

sua despesa, &- lodos ho tomarão, saluo Francisco de
sousa tauares capitão da nao sancl-a Cruz: a q ho go-

uernador a deu naqíe porto, & por seruir el rey deu n\e-

sa á sua custa em que gastou mu)^to por ser nobre fidal-

go , & prezarse muylo de fazer tudo bem feylo. E ha
gouernador se foy a Ormuz onde leue ho inuerno com
grandes festas que lhe lizerâo eí rey , & Raix xarafo.
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C A P I T V L O XXXÍIII.

De como foy por capitão mór da armada pêra a índia

lorc/e de brito
, ^ do que aconteceo ao galeão de Ruy

vaz pereyra com ha peixe,

jí\ntes disto se foy de Porlugal agrauado dei rey dom
IVIanuel hú Fernâ de niagalhães (de que fiz menc^ào no

liuro terceyro) & coeste agrauo se foy pêra ho empera-

dor Carlos rey de Castela, a q fazedo crer que as ilhas

de Maluco erão suas (como direy a diante) foy por seu

mãdado por capitão mór de bíia armada a descobrilas.

E sabido isto por elrey dom Manuel, quis atalharihe

com mandar \\\\a armada a estas ilhas pela via da índia,

pêra que prendesse a Fernão de magalhães se lá fosse

ter. E pêra este feyto escolheo lui fidalgo chamado lor-

ge de brito (de que faley lambe no liuro terceyro) por

confiar dele que ho faria bem, & em muyto segredo lhe

disse sua delerminacào com juramento que a não des-

cobrisse a nenhua pessoa se não na índia , & mais lhe

disse que faria bua fortaleza ê híja das ilhas de Maluco
onde lhe melhor parecesse, & deulhe quinhêtos homês
pêra leuar a Maluco, & artelharia & munições pêra es-

ta fortaleza, & assi oíficiaes q nela seruissem. E todos

estes officios deu el rey a quB lorge de Brito lhe pedio

que os desse, & por não ser descuberto pêra onde lor-

ge de brito hia dizia em todas as prouisôes dos officios

que erào pêra onde lorge de brito fosse. E por el rey

êcobrir mais sua ida lançou fama que hia fazer hua for-

taleza na ilha de çamatra, & a fora isto deulhe el rey

prouisôes pêra ho gouernador da índia que lhe desse a
arma-.^a & a gente que lhe pedisse: & sobre tudo lhe

deu a capitania mór da armada que aquele anno de vite

auia dir pêra a índia. E os capitães de sua conserua fo-

rão Gaspar da silua q leuaua a capitania da fortaleza

de Chaul que el rey mandaua fazer, Pêro lopez de sam
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Fayo capitão doutra que se auia de fazer nas ilhas de
JVIaldiua, Pêro loureiro de melo que leuaua hua viagem

pêra a China, André diaz alcayde pecjueno de Lisboa

que hia pêra fazer a carga, Lopo dazeuedo, Pedro Pau-

lo, Manuel de sou^a capiláo do galeão reys magos qae
auia de ficar na Índia, Kuy vaz pereyra doutro galeão

q auia non)e sam Kalael
,
que lambem auia lá de ficar»

É o que acôleceo a esta armada na viagem eu ho não
soube, somêie a Ruy vaz pereyra que a vinte sete de
niayo sendo cincoeta legoas das ilhas de Tristão da cu-

nha, lhe deu híia grande tormenta de vento: & logo a
hu sábado véspera da Trindade na paragê do cabo ho
seguio hu peixe muyto grande dos q chamão peixes

sombreiros, & rodeando ho galeão três ou quatro vezes

da derradeira ho aferrou pola bãda de bõbordo Jeuãdo

ele metidas todas as velas com venlo galerno, & tanto

q ho peixe ho aferrou leueo quedo como ae esteuera

surto, & tinhao cingido com a cabec;a na amura, & ho
rabo no Jeme : com que deu nele duas pancadas que der-

ribou dous gorn)etes que hiào a ele, & era tào grosso que
chegaua com híia espadana á mesa da goarni(,ào & muy-
tos lhe poserão a mão nela. E receando ho [)ilolo &. ho
mestre q c^ot^obrasse ho galeão: mandarão amaynar ho
Iraquete da gauea , & ho côdeslabre ho quisera ferir cô
hu pique & não lho côsentirão, & socorreose ho capitão

a nosso senhor, & hCi clérigo se rene^tio, & com híias

reliquias na mão começou de rezar, & quis nosso senhor
que auciido hii oytauo dora q ii<» peixe linha aferrado

ho galeão ho desaferrou , & deitou pola boca duas ou
Ires vezes grades golpes dagoa nu chapiteo, &, tornou
após ho galeão que seguio ale ho (|uarto da mudorra ren-

dido. E cõtinuàdo daqui Ruy vaz pereyra sua viagem
foy ter a ]Vlo(^ambique , ôde soube que ho gouernador
inuernaua em Ormuz, & por ser muyio cedo ho foy es-

perar a Mazcate.
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C A P I T V 1. O XXXV.

De co7no António correa despois de chegar a Malaca
foy sobre a tranqueyra do Pago ^ a desbaratou ^^ fez

fugir os immigos.

' inda a moução de Pegú pêra Malaca, parliose An-
tónio correa leuando a sua nao carregada de lacre &
doutras mercadorias, & seys jugos carregados darroz

,

vinhos, azeites & carnes. E de caminho foy ter a Pa-

cem , onde achou três nãos de mercadores de Bengala
carregadas de mercadoria : de que era caj)ilâo mor hu
capado chamado Gorraale, &. querendo António correa

que fossem a Malaca pêra pagarem lá os dereytos de
sua mercadoria na nossa feitoria lhe daua Gormaie hii

conto de rs , & q ho deixasse ficar em Pacem , &c que
ali pagaria os dereytos a hu feylor nosso que hi ticasse,

& nào querêdo António correa ho leuou cosigo caminho
de Malaca, dandolhe seguro de lhe na ser lá feylo ne-

nhu m;il. E f)assando poios baixos de Capaciá em dia

de corpo de Deos q foy véspera de sauj loão deu a sua
nao em seco &. ficou na vasa sem perigar ate que tor-

nou a nadar com a maré Sc dahi foy (er a Malaca ode
achou por capitão Garcia de sá , & foy muito bê recebi-

do dele & de toda a gête: porque poios muylcs mãli-

niêtos que trouue ficou a terra táo abastada q oy tenta

gantas darroz valião liu cruzado valendo dantes ho mes-
mo quatro. E ho Lascar dizia que António correa era

sancto que tirara a fome da terra: & também coesta

fartura, a gente úe\ rey de Bintâo que tinha cercada

Malaca leuàtou ho cerco, & se recoiheo ao Pago onde
el rey eslaua. E porq estando ele ali senipre auia de
mandar correr a Malaca & darlhe muyta oppressam, as-

sentarão Garcia de sá & António correa que era neces-

sário laçado dali fora, & que António correa ho fosse fa-

zer, & fosse por capitão niór, & pêra isso partio de Ma-
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lAca a qui^e de luliio, & forão coele estes capitães,

Duarte de melo, Duarte furladx), Duarte coellio, Anr-
riq leme, Manuel pacheco, Beríolameu dafonseca capi-

tão das lancharas de Malaca, Frãcisco de sequeyra
,

Carlos carualho, Diogo diaz, Christouão diaz, Ruy men-
dez , loão salgado, & outros a que nao soube os nomes
que por todos erão trinta ern nauios redôdos, carauelas,

galés, lancharas & hu Bargantim , & em todos quatro-

centos & cinccêta homês ate quinhêíos. s. ceio & cin-

coêfa dos nossos & trezêtos dos da terra , & ele hia etn

hua galé & foyse dereyto ao rio de Muar que he largo

& alio como ja disse & bê pouoado de gête du cabo &
do outro & dambas as bãdas he aruoredo tão alto & ta

basto que não se ve ali sol se não ao meyo dia: por es-

te rio dêíro ate seys legoas se faz hiia boca díj estreito

q se chama Pago, & por ele acima estaua hua pouoa-

ção miiyto grade do mesmo nome em que el rey deBin-
tão moraua em híjas grades & sumptuosas casas cerca-

das todas destancias dartelharias , & ho esteiro atraues-

sado de muytas & fortes estacadas : & na entrada dele

pelo rio grande estaua hua forlissima tranqueyra de duas
faces muyto larga & ambas de paos ferros q sam quasi

Ião grossos como mastos & da mesma dureza do ferro

que não apodrecem nagoa , & entulhado de troços dos

mesmos paos & doutros com hua porta no n)eyo que se

fechaua por onde enirauão h sayão as suas lancharas:

& nesta trãqueyra estauão assêtados arrezoadamête de
liros dartelharia, & em goarda dela hu capitão dei rey

de Binião com muyta gele de peleja, & por isso como
pola fortaleza da trãqueyra parecia a el rey de Bintão

q estaua ali muyto seguro, & não somête a nossa arma-
da que ele sabia q auia de ser pequena , mas a mais
grossa do míído a não auia de desbaratar. E entrado

António correa por este rio que he todo em voltas foy

por ele ate a trãqueyra dos immigos & surgio na derra-

deyra volta detrás de hua ponta ondestaua seguro de

sua artelharia, & ficaua tão perto da tranqueyra que ou-
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uia ho lõ da fala dos immigos , & de noyíe mandou es-

piar a tranqueira ])or hti lorge mesurado feylor da sua
jiao que sabia bem a Jingoa malaya, & foy em hú ba-

lanço q se rema de pangayo, & por isso nàu leuaua mais

q hu soo rejneiro
,

pelo que nào foy sentido nem visto

com a grande sombra do aruoredo. E chegando á tran-

queyra ouuios falar hQs cõ os outros, & diziáo que es-

leuessem prestes porque os frangues estauâo á porta : &
passado ho quarto da modorra tornou com recado a A n-

lonio ccrrea a qpe contou o que ouuira , & que no ru-

mor da gête parecia que era muyta. António correa

chamou logo a conselho, & os capitães da armada & pes-

soas principaes dela: & despois de lhes contar o que
lhe lorge mesurado dissera, disselhes. Se nesta guerra
senhores foreys tão nouos como eu sou , & eu tào anti-

go como vos: parecerasne (]ue era necessário esforçar-

uos pêra esta batalha: mas pois eu q sou nouo nela es-

tou esforçado com a confiàça que tenho em nosso se-

nhor, & por vos ter em minha companhia, que fareis

vos que quasi tendes de juro vencer a estes mouros, &
\os mostrou nosso senhor tantas vezes seu poder em os
vencerdes sendo lao poucos & eles tâtos que cobrião a

terra & ho mar: por isso ey por escusado querer dar
esforço a quem ho tem pêra si & pêra mi, se nao dizer-

uos que prazendo a nosso seflor como for manhaã dare-

mos na Iranqueyra, leuãdo diante Duarte de melo na
sua carauela pêra q nos faça caminho & possamos sobir

poios mastos & êxarcia dela: & nenhu de vos tirara

com sua artelharia ate que eu náo faça sinal com hfia

espera que leuo. E isto assentado tornarãse os capitães
aos nauios, & postos em ordem como foy manhaâ abala-
rão a ren)o pêra a tràqueyra , & a carauela hia á toa,
& em descobri tido a ponta dcsparou a artelharia dos im-
migos com ho seu espantoso Ímpeto, & por estar dalto
nao fez nojo aos nossos, que tambê em descobrindo a
pôta começarão de jugar com suas bonibardas, começa-
do primeyro António correa com a sua espera & ajnn-
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touse ho fumo delas com o que as dos ímígos laqauao,

& fezse dambos hua neuoa tão grossa & negra que ludo
ficou escuro: porê os nossos pelouros varejauão (ào rijo

pola (ranqueyra q os immigos se espantarão & fugirão

vendo que neste tempo chegou Duarte de melo á tran-

queyra & abalrroou coela, o que eles não cuydauão que
podia ser, & por isso fugirão, pelo que os da carauela

que em abalrroando começarão de subir pola enxárcia

não acharão na tranqueyra quem Jhes resistisse , o q
disserão aes outros & abrirâihes as portas por ode êtra-

rào rauyto ledos com grandes gritas de louuores a nosso

senhor, principalmente António corroa por alcàçar tão

facilmente hua tão famosa vitoria como aqu^^la foy, por-

que tanto môtaua vecer cõ ho medo q lhe ouuerão , co-

mo pelejando. Entrados os nossos acharão muytas pa-

nelas darroz cozido & outras igoarias q os immigos ti-

nhào pêra almoçar que estauão ainda quentes, de q
almoçara : 8c despois apanharão alguas alcatifas que
acharão & recolherão aos nauios vinte peças darlelha-

ria de metal , em que auia algíis berços com as espe-

ras dei rey de Portugal.

C A P I T V L O XXXVI.

De como cl rey de Bintão com toda sua cjeíe fiigio do
Fogo por tnedo Daníonio correa

,
^- como foy quey-

mada ^ destruyda aquela força.

Jji como a principal cousa daqle feyto era lançar fora

do pago a el rey de Bitào: determinou António correa

de ho fazer, & assi ho <1isse aos seus capitães: com que
assentou que Duarte de melo ficasse na boca do estrei-

to com lio seu nauio de fora no rio, & ele cõ os peque-
nos &- bateys entrasse polo estreito: & assi se fnz indo
ele diante de todos em hií batel apadessado por lhe não
fazerê nojo as frechas q os ímígos lhe poderião tirar de
terra. E porque foy anisado que tinhão serrado quasi

EB 2
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todo aqle aruoredo dambas as bandas do rio pêra ho der-

ribarem nele com cordas q lhes tinhào atadas nas pon-

tas tanto q os nossos entrassem por ele pêra coisso lhe

impedirem a passajem : leuaua diante de si hiia màchua
& vinte carpinteiros nela cõ machatios pêra desfazerem

as aruores em trocos & desembaraçarem ho caminho,
que tàbem eslaua atrauancado com as estacadas, & por

isso leiiaua ele aparelhos no seu batel pêra q os q hião

nele fossem arràcãdo as estacadas : como arrancarão com
niuylo trabalho, & coele cortarão lambem os carpintei-

ros o que os Imigos derribarão em os nossos entrando.

E coesies embaraí^us fizerào os nossos algua detença em
chegar ao pago, porem chegarão cõ muyto grade es-

panto dos imigos que sempre cuydarâo q os estoruas-

sem tàt s impeviim^ntos. E vendo el rry como hiào a-

juntou sua geni»- que era muyia & muylos alifant^^s de
castelos junto das suas casas que eslauào em hu teso

diia bàda do esteiro (jue partia a cidade polo meyo a q
daua seruentia hua ponte de madeira q ho atrauessaua,

& os imigos eistauão a vista dos nossos fazendolhes gra-

des rebolarias de gritas, & desparando sua artelharia:

de que os m-ssos nà.j Hzerào conta, & com grande ím-

peto poyarnto em terra, & primeyro Af- nso valete q era

ho alterez, &. António correa que quisera leuar a gente

em ordem , mas nào })ode : porque nem ela linha sufri-

mêto pira isso, ne/n a muhidào de frechas que os im-

niigrs desparauào os deixaua r & do meyo dn teso arre-

metem a eles chnmando pulo apostolo Santiago, corren-

do a quen> prinieyro chegaua aos imniigrs, que vendo
a fúria d"S nossos, & representandosefhe diante o q ti-

nhào passado pêra chegar ali , ou poendolhes nosso se-

nhor hu terror muy grande como he de crer , sem mais

pelejar eoraeçào de fugir a quê mais podia, & os nossos

após eles derribando muylos mortos por esse chào &c

deixarannos Ioí^o por nào saberem a terra que nào quis

António correa que lhes sobreuiesse algu perigo. Eá
porta das casas dei rey fez muytos caualeyros por me-
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moria de tâo famosa vitoria como aquela foy sem dos

nossos ser nenhu ferido nem morto, & dos immigos muy-
tos & catiuos : & saqueadas as casas dei rey & a cida-

de, em que se ouue muyto & muy rico despojo a fora

a arlelharia foy tudo queymado, & assi a frota dei rey

que estaua recolhida no estreito em que auia bem cem
calaluzes, lancharas & mâchuas & algíjs dourados nas
proas & popas em que el rey costumaua dandar : & es-

tes estauâo cheos de poluora &, de ienha , & jx)rque os

nossos os nào leuassem lhes poserão os immigos fogo em
fugindo, & a dous destes dourados mãdou António cor-

rea apagar o fogo & nieos queymados os leuou a Mala-
ca , & desta vez ficou el rey de Bintâo tâo deslrot^ado q
se acolh^o a Bintão que era perto de Malaca, pêra on-

de se parlio António correa despois de queymar a tran-

queyra, & laa foy recebido com mujla festa pola liurar

de tamanho cerco & de fome tâo apertada.

CA P I T V L O XXXVÍI.

Do façanhoso feito que cinco dos nossos Jizerão defendeu-
dose de Raja çudameci ^ de sua gente que matarão
qtiasi toda ^ lhe tomarão húa lãchara.

Oendo António correa ê Pegu , el rey de Pacem qu€
era tirano & tinha t-omado ho reyno ao próprio rey qu«
matara leuantouse contra os nossos que estauâo em Pa-
cem & erão vinte quatro criados de dom Aleixo de me-
neses & de dom loâo de Inna , &. todos forào mortos &
tomarãlhe muy ta fazenda que tinhâo dei rey de Portu-
gal, & destes fidalgos, & doutras partes que valia se-
tenta mil cruzados, & pola gu«rra que el rey de Bintão
fazia a Malaca nâo se tomou disto vinganc^a, & despois
que Antunio correa a liurou^ do cerco, mandou Garcia
de sá a Manuel pacheco em híia nao em qae andasse
darmada de Pacem ate Achera, & não deixasse entrar
em nenhii destes doujs portos nauio algii uena sayr, nem
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Consentisse que saysseni deles a pescar, porque esta era

a mayor guerra que se lhe podia fazer, & deulhe vinte

dos nossos antre soldados & marinheiros: & pariio Ma-
nuel pacheco pêra Jaa quasi na fim Dagoslo , & como
chegou fuy logo sentido, porque nem lhe íicou pescador

que não tomasse, nem deixaua entrar nenhu nauio es-

trangeiro & se aperfiuuáo metia os no fundo. E andado
assi por lhes fallar agoa mandou Mantjel pacheco fazer

agoada em hCi rio chaniado Jacaparí hua legoa do de Pa-
cem & furão no batel a fazela no mais de cinco homês,
António paçanha Dalanquer , loão dalraeida de quintela

criado Danlonio correa, António de vera do Porto, Fran-
cisco gramaxo moço da camará da conduslrabesa &
ho barbeiro da nao, & os remeiros , & a nao ficaria hua
-legoa a lamar. E feyta agoada, 8c tomados palmitos co-

-me^arão de se sayr do rio; & nisto acode sobreles tan-

ta soma de gele dambas as partes do rio que foy cousa
despanto velos & as grilas que dauão, & as frechas que
lhes lirauào, porque todos estauão magoados deles pola

guerra que lhes íaziâo, & como os nossos não leuauão
arrombadas que os emparassê, fizerànas das adarças
poendo as dianteiras nos bordos do batel, & as cosias

híjs nos outros, & em pouco tempo todas as adargas fo-

rão empenadas: & quis nosso senhor que nenlm não foy

ferido, & coíu muyto trabalho sayrào do rio tirando ca-

ntinho da nao: & indo quasi a nieya legoa dela, não po-

derão surdir por mais que os remeiros remauâo por cre-

cer a maré & ventar a viração q tudo era conlreles. E
estando nesta fadiga ex que saem do rio de Pacem três

grandes lancharas .cõ mil homês de peleja segudo se des-

^j)ois soube: & hia por capitão delas hii mouro lao muy-
to valente caualeyro, que auia nome Raja çudameci ca-

pitão mór do mar dei rey de Pacem, & as Lancharas
íiião hiias das outras a tiro despingarda, & a capitaina
hia diante, &. enxergauase logo pola bandeira que leua-

ua , & todas hião a boga arrancada por chegar ao nosso
.batel, & os q hião nele veado que da-naò lhe não po-
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dião acodir por nao auér em que: & que a capitaina

dos immig^ios lhes hia chegando, & que não (inhàlo re-

médio se nosso senhor não acedia, encomendaranse a
ele muyto deuotanienle , & assi a nossa senhora : &, es-

forcjados coisso acordarão que tanto que os inimigos a-

balrroassem coeies trabalhassem poios entrar pola proa
da lanchara, porque como era estreita podersehião ali

ajudar deles melhor que em outra parte, & mais que em
a lanchara abalrroãdo pegasse ho barbeiro com as mãos
nela & a teuesse ho mais que podesse. E assi ho fez, que
em os inimigos chegando lançou as máos na lanchara &
a teue como a poderá ter hua abalrroa, &. com quanto
as gritas que os immigos dauão, & os instormentos que
tangião, & as frechas que tirauão era pêra espantar a
muytos, quanto mais a tão poucos como erão os nossos :

eles contiados em nosso senhor & em sua gloriosa madre,
bradando por eles de todo coraqão se arremessarão na
proa da lanchara, & dali com esforço milagroso começão
ás laçadas com os immigos & matar, assi os lascarins

como os remeyros que a nenhii perdoauào. E os immi-
gos que hião muyto fora de lhes parecer que seria por
CS nossos não serê mais de quatro & eles polo menos
trezentos assi remeyros como lascarins: vedo que os
nossos pelejauão daquela maneyra começarão de se lan-
çar ao mar, & outros se retirarão (jefa a popa da lan-
chara ondestaua Raja çudameci que se pos diãte ávs
seus pêra resistir aos nossos & durou aqui a peleja qua-
si hua hora em que os nossos forão todos feridos : mas
eles pelejarão íambê com ajuda de nosso senhor, q he
de crer que os ajudaua : que não somente matarão a
mayor parte dos inimigos, & outros fizerão laçar ao mar
muyto feridos, & ho derradeyro foy Rajaçudameci fe-

rido de cinco lançadas, que parece que se lançou mais
pêra se vigar da fraqueza dos seus que pêra saluar a
\ida, porque despois que foy no mar nadando com os
pés & com híia mão, com a outra mataua quantos podia

• alcãçar com hia rico terçado q trazia : & assi andou ate
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que se suidío debaixo dagoa , & as duas lancharas que
ficauào a trás vendo aquela desbaratada, ou despois que
começarão de ver que ho auiã de ser nào ousarão de
passar & tornaranse : no que parece bem que quis nos-

so senhor dar vida aos nossos
,
porque segíjdo estauão

feridos & cansados se os immigos chegarão a eles ali a-

cabarão suas vidas: & com vitoria tão milagrosa como
esta foy ficarão senhores da lanchara & se fi-rão pêra a
nao despois que vazou a maré: onde Lodos derão muj-
las graças a nosso senhor por tamanha mercê como a-

quela foy : com que os ímigos ficarão tão espãtados q
assi auiào medo dos nossos assi como du fogo & não ou-

sauào de boiir consigo. E recebendo el rey de Pacem
perda grandíssima desta guerra, mandou dizer a Ma-
nuel pacheco que pagaria a fazenda dos nossos que fora

tomada em sua terra, & que fizesse paz coele: & assi

ho asseniarào ate saber de Garcia de sá se era conten-
te, & ele ho foy despois q el rey de Pacem comprioo
que dizia, & Manuel pacheco leuou a lanchara que os

nossos quatro tomarâio a Malaca: & por memoria do
rnilagre que nosso senhor fez lhe mandou fazer hu al-

pedere cuberlo & a pos nele sobre hus vasos pêra que
durasse pêra sempre. E vinda a moução pêra a índia

como quer que Malaca ficaua liure da guerra : partiose

António correa pêra Cochim 8c leuou cosigo aqueles

cinco por quem nosso senhor fez ho milagre.



LIVHO V. CAPITVLO XXXVIII, 201

C A P I T V L O XXXVIIÍ.

De como se leuantarão contra Eytor rodrirjuez capitão

da fortaleza de Coulão a raynha de Coulâo ^ a de

Comorini.

Jliyíor rodriguez capitão & fey(or da fortaleza de Cou-
lâo tendo a quasi acabada despois de ho gouernador ser

partido pêra ho estreito, mandou dizer á raynha de Cou-
lâo per Gaspar ferraz & Luys aiuarez escriuães da fey-

toria, que lhe mandasse pagar setenta & cinco bares de
pin)enla que lhe quebrarão no peso da que comprara pê-

ra a carrega das nãos, como lhe os seus feytores & cor-

retores ficarão de pagar: & assi duzentos & oy tenta ba-

res de pimenta que deuia da soma que ficara de pagar
pola fazenda que se tomou a António de sá quando ho
matarão, & que lhe mãdaua pedir esta diuida por quan-
to acabaua no anno seguinte seu tempo & se auia de ir

pêra Portugal, &l auia de dar conta pelo que linha ne-

cessidade de arrecadar o que lhe diuião, porque o <jue

lhe sucedesse não auia de querer arrecadar as diuidas

que ele fizera. Ao que ela respondeo que pagaria os du-
zentos Sc oytenta bares que deuia do cõcerlo das pazes:
porem que se ouuera dauer respeilo pêra lha quilarê ao
grade fauor & ajuda que dera pêra se fazer a fortaleza

que sem isso não poderá ir. por diante: & quanto aas

quebras da pimenta que as não auia de pagar, porque
não se pagauão em Cochim nem em Caicoulão. Ao que
ho capitão repricou , dizendo que se fizera seruiço a el

rey de Portugal, que ele era tão manifico que lho paga-
ria muyto bem, porque assi ho vsaua com aqueles que
ho seruião. E quanto aa quebra da pijnenta também a
deuia de pagar ou mandar aos corretores que a vende-
rão que a pagassem: porque a()ueixandose ele da pi-

menta que era molhada lhe disserão ho regedor, & es-

criuães, & corretores que se pesasse a pimenta, & se

LIVRO Vo CG
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deitasse ao sol Ires ou qualro bares, & despois de seca
se repesasse & o que se achasse que quebraua que ele

a faria pagar aos corretores, ou a pagaria, & q isto se

assentara. Ao que a raynha respondeo como dàles & hô

mesmo fez ho regedor, mustrandose ambos muylo des-

contêtes Deytor rodriguez : & a iDesma reposta derão
outra vez que lhe ele tornou a mandar outro recado co-

mo ho prinieyro. E de tudo Eytor rodriguez mandou fa-

zer hii auto pelos mesmos escriuàes que leuauào os re-

cados, porque ho gouernador quando tornasse do estrei-

to soubesse como passaua a cousa , & lhe não posesse
culpa se a raynha se aleuantasse contra a fortaleza: o
que ele receaua porque sabia quão aluoroçada era a-

quela gente, & quâío se escandalizaua de qualquer cou-

sa
,

principalmente se tocaua em seu interesse. O que
ele bem receou, í)orque tanto que a raynha vio que lhe

pedia a pimenta de verdade, & que nào podia deixar de
a dar, agastouse coisso muyto: porque sempre seu fun-

damento foy que a nào auia de pagar & lha quitariào

pulo muyto fauor que deu a se fazer a fortaleza, 6c coes-

ta tenção ho daua. E vedo que lhe saya em branco to-

mou pêra remédio de na pagar nenhúa pimenta leuan-

tarse & fazer guerra aa fortaleza, &. mais que via ho
tempo desposto pêra isso por a pouca gente que auia na
fortaleza que a defendesse, 6i, ho pouco socorro que po-

dia ter por ho gouernador ser fora da Índia & leuar con-
sigo toda a gente darmas dela. E pêra poer em obra sua-

determinação, persuadio á raynha de Comorim que a a-

judasse a. esta guerra com dous filhos que tinha, & que
Jogo tomarião a tbrtaleza k, matariáo quãlos Portugueses
estaufío dentro. E concertadas auibas , chamarão lam-
bem em sua ajuda algvís mouros. E tendo entre si fey-

Vo este concerto, esperando tempo pêra ho executarem,
acertarão hu dia sessenta Bigairís de irem da parte de
Comorim pêra a fortaleza carregados de conchas dos-

tras & de lenha pêra fazerem cal, &, hia coeles hã ho-

mem Deitor rodriguez : o que sabido por iMatanatriuiri
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hu fJos filhos da raynha de Coiiiorim, mandou ceríos

Naires seus, & assi algus noouros que lhe espalhassem a

Jenha & concha & os espancassem. O q eles logo fize-

rao, & ho Português que hia com os Bigarins fugio pê-

ra a forlaleza , & contou o que passaua a ICjtor rodri^

giiez, que não Jhe parecendo ainda o que era porque a-

qiiilo fora feyto per Naires da parte de Comorim se man-
dou aqueixar ao regedor delrey de Comorim per Luys
aluarez & G?ispar ferraz escriuães da feytoria. E sendo-

Ihe feyto este queixume, ele dissimulou : dizendolhe que
lhe pesaua muyto do mal que os Naires fizerão : & quã-

do Eytor rodrignez quisesse mandar leuar algíja cousa

pêra a forlaleza da parte de Comorim que lho mandasse
dizer, & que ele daria hú mãdado pêra que não fizes-

sem mal a quem a trouuesse : & ho mesmo queixume
mandaua Eytor rodrigtjez á rnynha de Coulão , mas ela

nã ho quis receber, & fezse partida de Coulão. E por-

que ele foy auisado que se dizia na parte de Comorim
que se lá fosse ter algíi Português que lhe auião de cor-

tar as pernas & matalo, mandou ho preguntar á raynh*
de Comorim se era assi, & isto per hu Malabar escri-

uão da feytoria que não ousou de mandar laa Português.
E a raynha & seus filhos responderão que ateli fora sua
vontade de os Portugueses irem a Coulão: mas que da-
li por diante se algu laa fosse que ho auião de màdar
matar. O que sabido por Eytor rodrio-uez mandou que
nenhu Pí.rtugues não fosse mais a Coulão. E auendo
dous dias que isto assi andaua soube que hua nao de
Malabares q eslaua no porto lomaua hún noyte pimen-
ta, & auia dacabar de carregar no mar, & lhe auião de
leuar a pimenta em lónes: & tendo vigia quando hião
os n>ãdou tomar por hu loão de Chaues meirinho da
fortaleza que f^y em híi catur, & tomou sete tones car-
regados de pimenta com quantos remeiros h'ão neles. O
que sabendo a raynha de Coulão os mandou logo pedir
a Eylor rodriguez , & ele não lhos quis mandar, dizen-
do que lhe pedia que lhos deixasse castigar porque lhe

cc 2
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linhão leuacJo mais de seys mil bares de piíiiela, & por

isso eràn calinos dei rey de Portugal: porê q ele falaria

cõ os oíficiaes da fortaleza, & q ludo se faria muyio a

seu seruiço como sêpre se fizera: do q a rainha ficou

muylo descôtête. E cô quãto Eytor rodriguez lhe mà-
dou os reiíieiros ao outro dia ela os na quis ver, & ho

regedor de Coiilào que estaua coela disse a Luys aluarez

que os leuaua, que pêra que os leuauão então se lhos uâo
quiserào mandar quando lhos pediào. E como ja tudo

esleuesse rrjuylo danado contra os Portugueses, começa-
rão os Naiies que hi eslauào de dizer que matassem
Luys aluarez &, os que hiào coele : o que lhe ho lingoa

disse : peiO que ele nà esperou reposta da raynha Sc foy-

se ho mais asinha que pode pêra a fortaleza onde achou
acolhidos muylos Chrislàcs de Coulào

,
que fugirão pêra

lá com medo de Matanalriuiri que os mandaua malar
por amor dos remeyros que eslauào ]»resos: & logo a
raynha de Coulào & a de Comorim defenderão geral-

mente que nenhujn olficial da terra nào fosse mais tra-

balhar nas obras da fortaleza, nem leuassem lá manti-
mêtos : E assi se fez. O que vedo Eytor rodriguez ho
escreueo logo a dom Aleixo de meneses que eslaua em
Cochim

,
pedindolhe que liie màdasse vinte besteiros &

espingardeiros pêra defender coeles a fortaleza : pedin-

dolhe lambem que lhe màdasse algú dinheiro de que ti-

nha necessidade pêra acabar duas torres que eslauào
por acabar. A que dom Aleixo respondeo que não auia
espingardeiros nem besteiros q lodos ho gouernador le-

uara ao estreito, nem tão pouco tinha dinheiro que vi-

riãi^ as nãos de Portugal & então lho mandaria. E ven-

do Êilor rodriguez lào mao remédio, buscou dinheiro

que tomou a ôzena cò que acabou sua obra.
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C A P I T V L O XXXIX.

De como a raynha de Coulão ^ a de Comorim quiserão

tomar a fortaleza por treição ^ não poderão.

J_>^eterminãdo as rajMihas de Coulão & de Comorim de

íoiíiar a nossa fortaleza: pareoendolhes que por guerra

lhes seria diíicultoso, determinarão de a tomar por Irei-

çào : o que concertarão com aqueles três irmãos mala-

bares q atras disse. s. Vnirey pula, Balapulá goripo,

Coulegoripo que niorauão com a raynha de Con)orini. E
a ujaneyra da treiçào auia de ser fingindo terem agra-

uos dos filhos da raynha de Comorí , & auiâo de come-

ter Eytor rodriguez que queriào viuer com ei rey de

Portugal & seruilo: & fingindo medo de serem sinlidos

não auião de querer falarlhe na fortaleza se não na igre-

ja de samThome & isto de noyte, onde se fosse ho ma-
tarião com quantos fossem coele , & com gente que es-

taria prestes tomariâo a fortaleza. £ isto assentado fa-

zianse os três irmãos muy to amigos Deitor rodriguez

,

maridandolhe muytos auisos fingidos do que as raynhas

determinauão : no que ele não atêtaua pola amizade que
dantes tinhão coele. E con) tudo não hião á fortaleza,

n)as mandauanlhe muytos auisos fingidos, & mostrauan-
se grandes seus amigos & seruidores dei rey de Portu-

gal ate fingirê de quererê tornar a assêtar a paz q es-

taua qbrada: & nisto andarão algus dias ate que man-
darão dizer a Eytor rodriguez q ho não podiào acabar.

E chegado ho inuerno eu) que determinarão de executar
a trei(;ão q trazião forjada, n)andarão dizer a Eytor ro-

driguez per hia Chrislào de Caycoulão chamado iMatias,

que a fora ho rey grade de Coulão estar muyto mal coe-
les por ajudarê a fazer a fortaleza, & assi os principaes
Sô pouo da terra : indo híi dia a casa de Ramatreuiri fi-

lho da raynha de Comorim, & ele os não quisera ver

& fizera q dormia, no q lhes fizera niuylo grade desfa-
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uor, & mais que aquilo lhes parecia véspera de os des-

truyr, o que temiàc muylo por verem a terra tão aluo-

roçada contra a fortaleza, & que se quereriáo vingar do
ódio q lhe tinhão polo. ajudarem a fazer: & por outra

parte posto que assi nao fosse , iSc quisessem as ra} nhãs
que eles lhes ajudassem conlrele naquela guerra q sabia

que lhe auiâo de fazer, que ticauào deslruydos
,
porque

sabiào que elas nào auião de leuar ho melhor da guer-
ra, &, eles náo ganhariâo mais que ticarenlhes os Portu-
gueses por immigos, o que eles nao querião por nenhu
preço: por isso se os ele quisesse receber pêra viuerera

cò eirey de Poríugal , (Sc lhes dar ho soldo que lhes da-
ua ho vt^y grande, que assentarião viuenda cõ el rey de
Portugal &. seriào seus pêra sempre, &, raorreriào na
guerra q esperauào. E vendo Eytor rodriguez como am-
bas as raynhas estauao de guerra : & que aqueles três

irmãos ho ajudariào muyio nela, assi por serem princí-

paes da terra, como por ajuntarem a hu repique seys
centos Naires, Sc serem láo vezinhos da fortaleza: pa-
receolhe bê aceitar ho p.írtido que lhe coraetiáo, sobre
o que se conselhou com INlatias, & despoTs cò Christo-

uào de bairros seu genrro, & alcayde mór da fortaleza,

& assi cõ outros ofliciaes &c hmnes hõrrados dela. E per

todos foy acordado q os três irmãos se deuiào de tomar
por criados dei rey de Portugal, com lhe darê a mora-
dia & soldo que tinhao do rey grande de Coulâo, que
erâo corenta cruzados a cada hu por anno: & ho soldo

& ordenado da terra quando de suas pessoas & de seus
Naires se quisesse seruir na guerra. E isto assinado por

lodos os que forào no conselho, mandou Eytor rodriguez

dizer aos três irmãos por Matias que fussem sós á forta-

leza pêra assentar coeles a viuenda com el rey de Por-

tugal : do que se eles mostrarão muyto alegres, porem
escusaranse dir á fortaleza, porque não fosse sentido da
gête da terra o que querião fazer: mas que á boca da
noyte se ajuntarião coele na igreja de sam Thorae onde
leuaria os principaes da fortaleza &c peranteles lhes jur
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r;»ria de coniprir o (jue asscn lasse coeles : & islo com
It-ní^âo (Ju tereiíi quinze inil homens en» cilada, & em
(juíinlo híis matassem Eytor rodriguez &, os (jue ho a-

coiiipanhauào, ca outros entrariào de supito na fortale-

za que nuia deslar aberta, & a lomariào. E não caindo

ainda Eylor rodriguez nesta treiçfi , lhos respOdeo que
buscassem outra maneara pêra assentar seu pai lido

,

porq líè sabiào que auia hii anno que não saya da for-

taleza ne auia de sayr por nhua maneyra, & (juando os
irmãos virão que nao podião acolher Ey((,r rodrigooíí,

disserão que p(jis ele não podia ir á igreja que di/.ião

que fossem na noyte seguinte seus gftrros ho alcayde
mór, & Duarte varela &. Luys aluarez escriuão da fey-

toria , & eles ahastariào pêra fazerem o ^ ele fizera : &
isto pêra os matarem, porque sabiâo que conio matas-
sem estes que erao os principais com (^ se Eytor rodri-

guez auia de defòder facilmente leuarião a fortaleza nas
iriãos. E quis nosso senhor que quãdo foy a boca da nc^y*

te em que auia de ser a treiçào q Eytor rodriguez se a-

chou mal sentido, &- mandou dizer aos três irmãos que
por essa rezâo não podia praticar com ho alcayde mór,
nè com os outros que auião dir, o que auiào de fazer

que ficasse pêra outro dia, & que ele lhes mandaria di-

zer quãdo. E )>assados dous dias lhes mandou dizer que
aquela noyte fossem á igreja & se faria ho concerto. E
como eles estauão desapercebidos pêra a treic^ao, res-

punderão que aquele não era bõ dia pêra fazer mudan-
<ja que ficasse pêra outro q fosse bò: & logo após aque-
la reposta lhe mãdou dizer Balapulá goripo ho [>rincipal

da Ireií^ão que na mesma noyle queria ir á fortaleza pe-
ra assentar coele por si &. p(<r seus irmãos. E como tu-

do erão níêliras na foy, & fez es[)erar Eylor rodriguez
ate mea noyle: &c em amanhecêdo lhe ma»idarão lodos
três outro recado, que eles não hiào aa fortaleza por
lhe dizerem seus parêtes que não se fiassem ávlo^ & por
isso não ousauâo dir, que lhes mandasse por arrefens
seus genrros &. outros homês honrrados que ficassem em
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sua casa em quãto tossem aa fortaleza, & q irião logo,

E isto com determinação de enlào acabarem sua irei-

çao pêra o que linhào quize mil homês como dates : mas
quis nosso senhor lembrarse dos Portugueses, & abrio

us oliios do entendimento a Eytor rodriguez, pêra que
visse claramente a treiçáo que lhe queriào fazer, &
respondeo que não queria coeles partido nenlm que es-

te uessem como dantes.

C A P I T V L O XL.

De como as raynhas mandarão cercar afortaleza,

V endose os três irmãos desesperados de poderê fazer

a Ireição q delerminauão , disserãno aas raynhas: que
consultarão coeles que pois não podião tomar a fortale-

za por treição q a tomassem por guerra, porque não po-

dia ser q tão poucos Portugueses como estauão nela a
defendessem a tanta gête como elas tinhào, & mais em
inuerno que era ja ho mar çarrado por serem dezanoue
de lunho: & parecia que não podião ser socorridos, &
logo ajfUarão be xv. mil naires & por capitães os três ir-

mãos , a q derão cuydado daqla êpressa. E ledo esta

gête jíita f)era darê na fortaleza hu Arei grade seruidor

delrey de Portugal & amigo de Eytor rodriguez êtrou

de supito na fortaleza cuberlo cõ im pano por não ser

conhecido, & lhe disse que se goardasse porque estaua

niuyta gente junta dos iiumigos pêra ir logo pelejar coe-

le. E isto dito sem mais detença se tornou a sayr : o

que ouuido por Eytor rodriguez mãdou cortar hfías pal-

meyras que fazião hu êcuberto dôde lhe podiao dar com-

bate. E andado hus sele ou oyto homès cortado as, a-

codio Bal.ipulá goripo agrauandose de as cortarem, &
após ele se descobrirão tão de supito quinze mil homês

q osChristãos da terra que morauão ao derredor da for-

taleza não teuerão tempo de meter nela suas fazêdas

:

& ho melhor que poderão se acolherão a ela cõ suas mo^
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llieres & filhos: & isto poderão fazer porquo r\ arlclba-

ria da fortaleza jugaua mujlo rijo que assi ho madou

Eytor rodriguez como vio os inimigos, com que matou

deles obra de vinte cinco em quanto durou ho combate

que foy ate noyte, & elos roubarão & queymarào as ca-

sas dos Christàos da lerra q se acolherão á fortaleza,

& matarão hu Português chamado leroninio vaz que ã-

daua fora da fortaleza por híi homizio, & dous escrauos

& hijs quatro carpiteiros & pedreiros da (erra, porq tra-

balbauão na fortaleza. E nesta reuolla deitarão mnyla

peçonha no poço da fortaleza & em outro seu vezinho,

que matou logo quantos peixes andauào neles, & des-

pois ho mandou Eytor rodriguez alimpar & fazer nele

hu forte repairo pêra ho defender aos immigos
,
que lo-

go assentarão alguas estãcias com bombardas roqueyras

q mouros q ali inuernauão lhe emprestarão das suas

nãos, & coesta arlelharia tirauão á fortaleza & com muy-

tas frechas: mas por ser a artelharia fraca não lhe fa-

zião dano, & porque a nossa lho não fizesse muyto fize-

râo muytas cauas pêra se acolherem: & isto de noyte

que de dia não ousauão de trabalhar por não se desco-

brirem a artelharia, com q os Portugueses tirauão posto

que era de noyte atinando ao to das enxadadas. E coes-

les tiros perdidos matarão algíjs dos immigos, que tam-

bém tinhão tento quando os Portugueses falauão, & ti-

rauão muytas frechadas pelo que era necessário aos da

fortaleza de vigiarê armados: & noue dias continos 1e-

uerào este trabalho, & assi de corridas q os ímigos fa-

zião á fortaleza de q sempre íicauão no campo pas-

sante de vinte mortos cô a arlelharia, & dos Portugue-

ses forão feridos alijus de frechadas & antreles foy Duar-

te varela genrro D< yior rodriguez cj tinha consigo ate

trinta homês de que cinco estauão muyto doêtes: &
coesles esp^raua em nt^sso senhor de se defender a ta-

manha multidão dimigos c< mo defendeo não tendo na

fortaleza mais que arrrz
,
porem pêra oylo meses , &

este se comeo na fortaleza cozido em agoa tal era quan-

LIVRO V. DD
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lo durou ho cerco, & ás vezes ratos pêra que lhes pa-

recesse que comiáo carne.

C A P 1 T V L O XLI.

De como do Aleixo de meneses mandou socorrer a forta-

leza de Coulão per dom Afonso de meneses.

l\ a hora q os ímigos poserão cerco sobre a fortaleza,

hu Chatim de Cochim seruidor dei rey de Porlugal quô
estaua em Coulão

,
parlio logo pêra Cochim & foy dizer

a dom Aleixo de meneses o que passaua. E vendo ele

ho perigo em que ficaua a fortaleza j)or a pouca genie

q tinha pêra a defender, mandou em seu socorro dô A-
fonso de meneses filho do conde dom Pedro n)uyto es-

forçado caualeyro
,
que foy em híia fusta com dezanoue

h mês mal armados &c sete deles espingardeiros , & hii

p uco de biscoito, & duas jíipas de carne, ík, duas car-

teiroías de poluora : & com quAlo era inuerno quis nos-

so senhor dar jazigo ao mar que a fusta foy á saluamen-
to & ê poucos dias chegou ao poilo de Coulão, onde os

inimigos a seruirão com assaz de frechadas & bombar-
dada^ & com hu espingardào ferirão ho comitre da fus-

ta de híja perigisa ferida : & dom Afonso se vio em gra-

de fadiga poríjue não linha paraó em que podesse de-

sembarcar, nê Eytor rodriguez não tinha nenhíi que tu-

do lhe queymaião os inimigos. E vendo que não auia

outro remedi", mandou hu homem a nado, que fosse di-

zer a dom Afonso que se chegasse tanto a terra que po-

sasse nela ho esporão, & que desembarcaria com gête
que lhe mãdaria da fortaleza, & n)an(lou ho aicayde mór
Com vinte homes : & em saindo da fortaleza comeí^ou
de jugar a artelharia que eslaua daquela banda, porque
embaraçasse os immigos que por serê tantos não linhào

em conta os pelouros, fí vendo que tiom Afonso desê-

barcaua poserão fogo ás suas bombardas, & desparauão
frechas sem conto, &> íoy hua bem perigosa desembar-
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cação. E com tudo aprouue a nosso senhor q nenhíj dos

Portugueses não foy ferido , & lodos se recolherão ê

saluo á fortaleza com as armas & adargas bem cubertas

de frechas: & coeste socorro chegauâo os que estauão

nela a cincoêfa, com que os immigos leuerào grande

desprazer parecendolhes que de cadauez que a fortale-

za teuesse necessidade de socorro lho màdariáo de Co-
chim. E os mouros q hi inuernauào & desejauáo muyto
de ver touiada a fortaleza lhes diziâo que não se enga-
nassem

,
porque em Cochim não auia mais gente com

que podessem socorrer a fortaleza posto que disso te-

uesse necessidade, porq a leuara ho gouernador toda ao

estreito: & mais que aquela fusta não hia pêra mais

que pêra Jeuar a Cochim os que estauão na fortaleza,

por isso que trabalhassem pola arrobar porque os não le-

uasse : & despois tomarião a fortaleza. E cuydando os

Naires que isto era assi assestarão hua bombardeia gros-

sa na fusta & afadigauãna muyto rijo, & mataranlhe hu
remeyro. O que vendo Eytor rodriçuez assentou com do

Afonso que fossem tomar aquela bombarda, pêra o que
sayrâo hua ante manhaã com trinta homens & remete-

rão aa estancia, & derão nos Nayres que a goardauão:
a que acodio logo Balapulá goripo que era ho capitão

daquela estãcia, & começarão de pelejar & logo Duarte
varela a que era encomêdado que com certos homês to-

masse a bombarda remetco a ela pêra a tomar, mas a-

charãna liada no repairo cõ hus cabres tão fortes que
níjca os poderão cortar com as espadas : &. vendo que a

não podião leuar a deixarão, & lambem porque a gen-

te recrecia muyto q foy forçado a Eytor mdriguez re-

colherse o q fez cõ algija afrôta, & ficarão sete dos im-
migos mortos, & mais leuaranlbe a camará da bombar-
da com q por híis dias lhe impidirão q não podesse ju-

gar ate que fizerão outra, & dos Portugueses não foy

nenhfi ferido. E não deixado ainda os immigos de per-

seguir a fusta com outras bombardas u)iudas, acordarão

dom Afõso & Eytor rodriguez de a mandar a Cochim.
DD 2
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J*". assi ho fizerào, & por ho mar àdar ja niuyto grosso

nào pode mais chegar que á cale & hi inuernou , & co-

mo a fusta se parlio de noyte que os iromigos a nàu vi-

rão partir, quando foy menliâ que a nâo virão cuyda-

rão q a gête da fortaleza se fora nela como lhe os niou-

rus dizjão , & mais porque nào parecia ninguê pola for-

taleza: & os mouros lho affirmarão mais. E cuydando as

raynhas que era assi mandarão a seus capitães que des-

sem na fortaleza & a tomassem : j)era o que se ajularão

lodos cô grades alegrias de gritas &, de lager de iròbe-

(as , & melhorando suas estacias remeterão á fortaleza

& começarão de lhe dar bateria cõ suas boíubardas, &
poríjue a [)rincipal era a porta da fortaleza, & Eytor ro-

driguez se temeo que a (juebrassem niandou poer algus

homês en) bua goarita que estaua sobre a porta jjera q
a defendessem com grades pedras 6l panelas de poluo-

ra , & fez seu capitão a hu Fero lourent^o criado dei rey

de Portugal , & ele pos se em baixo no palio da for-

taleza com vinte homês nrn)ados & mandou abrir a

poria pêra que os iuunigos entrassem se quisessem.

E vendo eles a determinação dos Portugueses na ou-

sarão de cometer a porta , mas lirauão uiullidão de fre-

chadas , & os Portugueses espingardadas & bòbarda-

das , &. assi esleuerão bS duas horas & se tornarão os

ímigos a recolher a suas estancias licãdo murlos obra

de irita & dos nossos nhú,.

C A P I T y L O XLil,

Do q socedeo na guerra acs Portugueses t^- aos ímigos.

V endo as raynhas & os príncipes quão pouco dano fa-

ziào aos da fv»rtaleza eslauào Uiuyto agastados, em tan-

to que quiserào disisiir da guerra se os mouros lhes na
foráo a mão eslranhandtjlho muytor & proaietendolhe

que os Portugueses se auião dentregar, assi de casados
de se defenderem couio da fome q os auia daperlar. E
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desesperados de socorro por lio gouernador ser ao eslrei-

ío ôde os ruiiies lio auiào de deibaratar, Sc nào auia da-

uer que socorresse a íbrtaleza
,

por isso que esperassem
de a lomar, & fizerariihe oulra camará á bombarda gros-

sa ta! como a que lhe tomarão os Purtugueses & dtita-

ua pelouro de íerro de peso de dez arraies cõ que tor-

narão a tirar á fortaleza, & liie desmancharão os curu-

cheos das torres, com quato erão muyto fortes: porem
nas paredes dos muros nau amegauão os pelouros nada,
&õ nào auia dia q nào metessiem na fortaleza ceto , assi

desta bombarda como doutras mais pe(|uenas : Sc. Deos
seja louuado nunca ferirão nem matarão ninguém , sal-

uo hii escrauo de dom Afonso de meneses. E com toda

esta opressam q os da fortaleza tinhào, principaimête de
comerem tào mal como digo sintíàse tào esfor(^ados pêra

fazer mal aos imigos q quasi todolos dias sayào da for-

taleza a corlarlhe os palmares, que era a mayor ofíensa

&i dano q lhes podiào fazer, & assi ho sintià eles muy-
to, especialmenle Matanalriuiri que estaua por capilào

de hua estácia onde era a principal destruyçào dos pal-

mares .q os Portugueses faziào por terem ali os inimigos

grande colheita: de que os Portugueses sêpre nestas

saydas malauào algíis dos que lho sayâo a dt-fender. E
ho capitão desta gête que saya era as mais das vezes

do Afonso que neste cerco seruio muyto bern. E vendo
Eytor rodriguez como os imigos sayào a defender ho
cortar das j)almeyras, mandouihe deitar hua cilada de-

trás dus valos dtibra de quinze es|)ingardeiros &- bestei-

ros, & mandou a Duarte varela que cò dez homes fosse

cortar as palmeiras da parte da estàcia de Balapula go-

ripo, que logo sayo a lho defender com algíis íNairts,

de que os da cilada matarão sete ou oyio, Sc Duarte va-

rela se recolheo, seguindo bo os imigos: a que fez ros-

to junto do poi^o como muyto bô caualeyro que era. St

mandou aos besteiros Sc espingardeiros que dessem hua
<jurriada nos imigos, Sc assi ho lizerâo : Sc hu Simão ai-

uarez criado de Eylor rudriguez acertou a Balapulá go^
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ripo hua espingardada por ambas as coxas ^ lhas vazou

& qbroulhe ho osso dCia que logo cayo no chão: ao que
Duarte varela acodio pêra ho tomar & coele Luys alua-

rez escriuão da feytoria, Afonso ferraz. António da cos-

ta, Diogo de gouuea, Pêro lourenço ic outros caualey-

ros, &. traiiouse hua braua peleja [)or sobreuir tanta g^en-

te dos ímigos que quasi aA^gnua os nossos, & por isso

nao poderão caliuar Balapulá goripo , & Duarte varela

foy ferido cõ hua espada na sola de hii pé, & Afonso

ferraz foy ferido doutra de q despois morreo , & Antó-

nio da costa de duas frechadas, Sc assi outros: & reco-

Iheranse com muyta afròla, Sc nem por isso deixauão

de sayr a cortar os palmares, o que faziào cada dia, &
de cada vez matauào gente aos imigos Sc lha feriào , &
dos nossos não morrerão mais que estes q digo. E assi

duruu ho cerco ate oyto dias Dagosto em q acontecerão

outras muytas cousas que nào escreuo por ordê por as

não saber particularmête , mas os Portugueses ho fize-

rào sempre tàbê cõ ajuda de nosso senhor q os imigos

se espãiauão: Sc assi foy este hii dos borrados q os por-

tugueses fizerão na índia.

C A P I T V L O XLIIÍ.

De como a raynha de Conwrim pedia paz a Eytor ro-

drujuez ^' se kuãtou ho cerco da fortaleza,

JLyesen£-a nadas as raynhas de Coulão Sc de Comorim q
não podião tomar a fortaleza pois ho não poderão fazer

ê perto de dous meses que estauão sobrela , arrepende-

ranse muvto de terê começada a guerra, porque vião

que fizerão nisso sua perda. E a raynha de Comorim
quisera que pedirão paz ao capitão, Sc a de Coulão lhe

disse que ele auia destar escãdalizado delas Sc na auia

de querer paz, que melhor seria inandaia pedir a dom
Aleixo de meneses q ficaua por gouernador. No q a ray-

nha de Coraori nào quis consentir, dizendo que a quem
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ela fizera a guerra a esse auia de pedir a paz. E a ray-

nha de Couláo nã quis ae r»ao mandala pedir a dò Alei-

xo, a quem rnandou hú S'eu pula pedindo perdão do que
fizera, & proinelêdo de ser dali por diante niujto tiel

a el rey de Furtugal, pediudolhe tjue mandasse lá com
quê assentasse a paz

,
porque nâo se alreuia a assenta-

la Com Eytor rodriguez. E dom Aleixo despachou logo

pêra irê lazer este negocio Diogo pereyra de Cochim
,

& Cherinamarcar & Patemarcar rríouros que fossem coe-

le. E êlre tanto que hião a raynha de Coniorim q de-

sejaua dassentar paz con) Eytor rodriguez màiioulhe re-

cado por hiàa molher Christãa da terra chauiada Cochi-

cale muytu corihecida dos Portugueses, que chegou á

porta da fortaleza hiia rioyte dos oyto dias Dagosto ren-

dido ho quarto da prima: & conhecida quem era des-

pois de chamar, & dizendo que queria falar a Eylor ro-

driguez da parle da raj/nha de Coiriorim, foy leuada
diante dele: & ficando com dom Afonso & com ho al-

cayde mór, & Luys aluarez escriuào da feytoria. Ela lhe

disse q a raynha de Couiorim êganada pela de Coulao

q lhe auiáo de tomar a fortaleza per hu ardil q lialapu-

lá goripo & seus irmãos tinhão ordenado pêra isso, se

leuanlara côtrele &, lhe fizera guerra, do que se arre-

pendia muyto & confessaua que errara: & lhe pedia q
quisesse coela paz, porque queria ser muyto grande ser-

uidor dei rey de Portugal , & daria pêra a f(.rlaleza Io-

da a prouisam de mantimentos de que leuesse necessi-

dade : & dali por diante mandaria a seus filhos &í a sua
gete que njais nào fizessem guerra á fortaleza. E pre-

guntada por Eylor rodriguez se trazia algíja carta de
cret;a da raynha: k, dizendo que nao, lhe respondeo que
a trouuesse ou viesse algu pula principal Cuela , &, que
então responderia a bem de feytu. E ela disse que si tra-

ria, porq a raynha desejaua muyto a paz: & assi foy

que logo ao outro dia á noyte ao quarto da modorra tor-

nou & coela Chanei pula muyto pricipaí na casa da ray-

nha que entrou com seguro Deilor rodriguez, a qutm
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despois de dar hu grande presente de mantimêtos da

parte da raynlia, lhe confirmou (ambeni com hu seu re-

cado ho mesmo que Cochicale lhe dissera a noyle pas-

sada, i)edindolhe que ale de còfirmar a paz lhe quises-

se dar seguros pêra as suas nãos nauegarê , k, que de-

uia de folgar de lha cõfirmar por a nossa fortaleza estar

em sua terra, & ser feita contra sua vontade & de seus

pulas; & mais por não qrer mandar assentar paz cô do

Aleixo como fizera a raynha de Coulâo, se não coele.

E contou a Eytor rodriguez como sabendo a raynha q
Diogo pereira estaua em Caicoulào, q vinha por man-
dada de dom Aleixo pêra assentar as pazes cõ a raynha
de coulào , lhe màdara dizer q nào entrassem em Cou-
lâo, se nào que se acharia mal. E de tudo isto Eytor
rodriguez mâdou muytos agardecimentos á raynha, &
da sua parte lhe outorgou a paz

,
prometêdolhe que

quando se ouuesse dassentar de todo, ele apresentaria

ho muito grade seruiço q ela fazia a el rey de Portugal

em desistir da guerra & socorrer á fortaleza a Iam bõ
tempo. O q ela estimou muyto, & fez logo afastar a sna
gente de guerra: & mãdou aos seus areys que mandas-
sem aos pescadores de sua terra que leuassem cada dia

pescado á fortaleza. E tambê a raynha de Coulào desis-

tio da guerra: & Eytor rodriguez ficou desapressado de-

la, seii) em todo ho têpo que durou lhe ferirê nem ma-
larê mais que os que disse.
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C A P I T V L O XLIIII.

De como Chermamarcar
,

^^ Pntemarcar mouros eslor-

uarão que a raynha de Coulão não assentasse a paz
que cometia^ ^ de como se fez despois.

Sabendo Eylor rodriguez como Diogo pereira & Pa(e-

marcar & Cherina marcar estauão em Cailecoulào, &
não ousauã de passar dali cõ medo da raynha de Como-
rim , escreueo a Diogo pereira que se fosse em hu (óne

por mar á fortaleza, & que os mouros se fosse polo rio:

& assi ho ílzerão. E chegado Diogo pereira a fortaleza

disse a Eytor rodriguez como dõ Aleixo ho mãdaua ali

pêra reformar a paz cõ a raynha de Coulão: a cujo re-

qrimento aqueles dous mouros vinhão. Do que se Eytor
rodriguez aqueyxou muyto, dizêdo que aqles mouros
erã imigos dos portugueses, como ho erão quantos auia

na índia, & que lhe parecia que por sua causa se não

auia de fazer a paz, que ele não cõcedesse sem a ray-

nha comprir logo hus apontamentos, q forão os seguinles.

Que dêíro naquele anno auia de pag-ar duzentos &
oytêfa bares de pimenta que deuião a el rcy pola fazê-

da que fora tomada a António de sa : & assi setèta &
dous bares q deuia da quebra do peso da pimenta da
carga do anno passado: & mais treze bares que se mon-
tauão em certo dinheiro que lhe deuia, como estaua

per conta certa.

E auia de pagar todo quanto se roubara assi aos

Portugueses, como aos Christãos da terra, quado se pos

ho cerro á fortaleza : & assi todo ho dano qiie receberão

em quanto durou a guerra descrauos q fugirão pêra os

imigos ; & mais auia logo de correger todo ho danefica-

mêto que na fortaleza fosse feyto,

E que os dereytos da igreja de sam Thome que ho
mridelcar dos mouros tinha tomados despois da g\ierra

lhe fussê logo tornados: & por castigo disso se dessem
LIVRO V. EE
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pcra sempre á igreja de sani Thome lodos os dereytos

que pertenciào á íuezquila dos mouros. E que os mou-
ros de Cochim, Cananor & doutras partes que ajudarão

naquela guerra nào podessem mais tornar a Coulão , so-

mente terião hi seus fejlores.

Que Balapulá goripo & seus irmãos pola treiçào que
quiserão fazer em tomar a fortaleza mude sua viuenda

pêra hiía legoa da fortaleza, &. achando os de Changua-
cheri pêra a fortaleza os podessê malar.

Que a raynha de Coulao & a de Comorim &. os re-

gedores pola trei^ão & guerra (jue fizerào pagassem cem
bares de pimenta, & assi se ubrigassem a dar dous nsiJ

bares pêra a carrega que se esj)eraua de fazer, Si isto

poios preços de Cochim.
E que dissesse á raynha & ao regedor q se nao qui-

sessem outorgar & comprir estes apontamentos que sou-

bessem certo que em lodos os portos dei rey de Couláo
não ficaria nao assi suas como destrangeiros q nào fos-

sem tomadas ou metidas no fundo como de rmmigos.
E coestes apòtamelos k>y Diogo pereyra falar á ray-

nha de Coulao indo coele Luys aiuarez escriuâo da fey-

toria , fica fido por eles arrcfens na fortaleza : & forào

coeles Palemarcar & Cheirinamarcar, que tanto que lhes

foy lido peràle a rayniia ho aponlameto que dizia que
auia de pagar a quebra da j)imenta, nào ho poderão so-

frer, &. aparlandose lugo com a raynha lhe disserão q
se anisasse que per nenhu niodo assentasse a paz com
a Condição daquele apontamento, porque não somente
ela era perdida em pagar a quebra da pimenta & poer
tal Gtjstuuie, mas os mercadores de Cochim & de todas
as oulr.is parles em que vendiào pimêia a el rty de Por-
tugal. E como a raynha cria muyto nestes mouros, to-

moi\ seu conselho & nào «juis assentar a paz: & assi se
tornou Diogo pereyra coeles pêra a fortaleza sê tomar
«( nhu assento com a raynha. E este auiamento derão
çm os dom Aleixo mandar a Coulao: do que se Eytor
Jfudriguez aqueixou muytu cò Diogo pereyra, poiq logo
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foy certificado do conselho que derào aa rnynha, h dis-

selho desenganando os que se a raynha nao pagasse a

qbra da pimenta q ela perderia mais do quG ganhana,

& ho mesmo auia de ser dali por diante cm Cnchí & nas

outras partes onde se compraua pimêta pêra carregação

das nãos. E vendo Diogo pereyra que sua estada enn C ou-

lao era debalde tornouse aCochim cõ os mouros, &com

quanto não se tomou assento na paz, não tornarão íis

raynhas a fazer guerra á fortaleza & despois se fez a paz.

CAPITVLO XLV.

De como ho gouernador partio Dormuz pêra a hjdia ^
os nossos tomarão duas nãos de mouros , ^ do mais

que passou,

Ho gouernador que inuernaua em Ormuz deixando

assentado tudo o que era necessário se partio pêra a Ín-

dia na fim Dagosto, & foy ter a Mazcate onde estaua

a armada dos nauios grossos, & ah forao ter coele os

mouros que hião em goarda de leronimo de sousa & dos

outros nossos. E sabendo ho gouernador o que passaua,

fez mercê aos mouros, &c mandou por eles hu r.co pre-

sente a seu sefior poio gasalhado que fizera aos nossos:

& despois se partio pêra a índia & leuou a rota da pon-

ta de Diu , & naquela trauessa topou per diuersas ve-

zes duas nãos de mouros que forão tomadas & hua se

rendeo sem peleja, & outra tomou por força darmasKuy-

uaz pereyra (que se ajuntou em Mazcate com ho go-

uernador) & ajudouho Nuno fernandez de macedo &
foY tomada cò morte de muytos mouros que se defende-

rão valentemente. E tomadas estas nãos foyse ho gouer-

nador dereyto á põta de Diu com determinação de ho

tomar se ho achasse pêra isso, que assi dizia que lho

mandaua el rey seu senhor se lhe não dessem ne^ for-

taleza : & porem que fosse sem morte de gente. E sto

não dizia ele de praça ,
somente que hia pêra recolher

EE 2
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Fernão martinz euangelho que estaua hi por feytor auia
anos : & chegado á barra surgio &ò mandou chaniar Fer-
não jnarlíz , de quem soube que Meliquiaz não estaua
em Diu que bo mandara el rey de Cambaya lazer guer-
ra aos resbutos , & que em seu lugar deixara Melique-
saca seu filho , & por seu gouernador hu seu parente
mouro & tártaro de nação chamado hagamahmul , & q
Diu estaua forte com baluartes que tinhào muyta arte-
Iharia : &: de contino estauão no porto cincoeta sessenta
fustas bem artilhadas. E sabido isto polo gouernador
chegou ali Gaspar da silua

, que como disse leuaua a
capitania de hua nao da armada de lorge de brito: q
passado ho inuerno partio coele de Moçàbique onde in-
iiernou , & foy tanto abaixo que foy ter a Diu, ò^ co-
nhecêdo a nossa frota se chegou a ela, & deu ao gouer-
nador hua via de cartas que lhe trazia dei rey de Por-
tuga}, em que lhe mandaua q não lhe (juerêdo el rey
de Cambaya dar fortaleza em Diu que Hzesse guerra ã
Cambaya & procurasse por tomar Diu coui ho mayor
resgoardo que podesse que Um não matassem gele. E
sabêdo ho gouernador q Diu estaua tão forte, dissimu-
Jou pêra outro tempo, k, màdou dizer a JVIelique, que
pois seu pay ali não estaua que não se queria mais de-
ter, & foyse a Goa com determinação de tornar sobre
Diu com grade arjDada. E sabendo em Goa como aque-
ie inuerno fora morto de noyte João viegas alcayde niór
da fortaleza, não fez sobrisso nada: posto que se dizia
pubricamenle que ho mandara n)atar ho capitão, & de
Goa se foy a Cochim

, onde achou Jorge de brito cõ os
capitães q inuernarão coele saluo Gaspar da silua: &
lorge de brito lhe deu cartas dei ny de J^ortugal , en
q íhe mâdaua fazer muylas cousas como direy a dia'nte

m
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C A P I T V L O XLVI.

De como Meliqueaz mandou hú etnbaixador ao gouerna^

dor pêra saber se se apercebia pêra ir a Diu,

eliqsaca fifho de Meliqaz capUão de Diu vedo a

pouca detença que o gouernador lizera no seu porto. E
sabêdo despois a frota que fazia era Cochí, porque logo

se soube peios mouros, sos{)eilou se seria pêra ir sobre

Diu : porque ainda q a paz eslaua assentada àtre seu

pay & eíre}' de Portugal bê sabia que a íinha quebra-

da, cõ trazer as fustas que trouuera darroada todo ho

terapo de Lopo soarez assi cõtra os nossos, como cõtra

seus amigos, & q ho gouernador podia cõ rezão fazerlhe

guerra: & q faria aquela armada pêra ir sobre Diu, &
por cõselho de Hagamahmut, pêra saber se era assi &
abrãdar ho gouernador dalguà cólera se a teuesse : mà-

doulhe hu êbaixador, que íoy híi mouro borrado chama-

do Camalo , a q principalmête encomendou muyto que

Irabalhase por saber ou êtender cõ q determinação ho

gouernador fazia aquela armada: Sc deulhe htia cai la de

crença pêra ho gouernador a quem mandou dizer que

lhe pesara muyto de se ir tào asinha do seu porto, por

lhe nào poder fazer parte dos seruiqos que desejaua co-»

mo seruidor dei rey de portugal & muyto grande ami-

go dos seus gouernadores, & pois ho nào poderá ver ho

mandaua visitar por aquele embaixador, & saber se man-

daua dele ou de sua cidade algua cousa: porque ho fa-

ria como vassalo dei Rey de portugal q era. E mandou-

Ihe hú carro triunfal muyto Ivrmoso &. marchetado co

muytos laqos de marfim, & pêra ho tirarem quatro bois

dandadura, q são de muyto preqo : & linhào os cornos

muyto bê dourados, & este mouro foy em hiia naueta:

& chegado a Cochim deu sua embaixada ao gouernador

& ho carro q lhe leuaua: cõ que elle folgou muyto pê-

ra ho mandar a elrey seu senhor, como mandou nas nãos
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q aquele ano forão cõ a carrega pêra ho reyno. "E sen-

do ho gouernador anisado por algus q ho sospeiíarâ que

Camalo vinha a descobrir terra se era pêra Diu a arma-

da que se fazia : náo ho quis despachar & deteueo com

dissiraulac.ôes ate que ho leuou consigo quando partio pê-

ra Diu
,
porque não fosse dar noua a Meliqueaz que hia.

C A P I T V L O XLVII.

De como Meliqsaca ^- Hagamahmut souherâo que^ ho go-

uernador hia a Diu ^- de como se fortalecerão.

_L?espachadas as nãos da carga que auiào de ir pêra

portuga 1 : partiose pêra goa pêra da hi se ir a Diu & le-

uou em sua conserua ho embaixador de Meliqueaz, que
entêdendo bem ho porque ho gouernador ho detinha co-

mo se vio no mar apartouse híia noite dele, & tirou seu

caminho pêra Diu onde chegado contou a IVIeliquesaca

& a Hagamahmut o que entendera no gouernador, &
Cíjmo lhe fugira: & caindo ele na mesma sospeita que
ho seu embaixador tinha, fortaleceo logo Diu ho mais q
pode. Do baluarte do mar ao da terra atrauessou hua
cadea de ferro muylo grossa: q se leuátaua & abaixa-

ua
,
pêra ha nossa armada não poder entrar. E se fosse

caso que se aquela cadea quebrasse ou cortasse mandou
a de dentro dela poer certas nãos cheas de pedra & de
terra cõ rõbos por baixo tapados pêra que em a cadea
quebrando os destapasse & se fossem ao fundo, & im-
pedissem que a nossa armada não podesse entrar no por-

to. K fortaleceo os muros & baluartes de mais artelha-

ria do q tinhão, & detrás desta cadea estauão as suas
fustas muyto bem artilhadas, & a fora a muyta soma
dartelharia : & munições que linha, ajutou a mais gête
de guerra q pode a fora a que tinha de contino que era
toda escolhida. E assi ficou Diu hiía força grandissiraa.
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C A P 1 T V L O XLVIÍI.

De como ho gouernador se partio pêra Diu
,
^- chegou

ao seu porto.

JL^espois que ho êbaixador deJ rey de Cabaia desapa-
receo da conserua do gouernador : scgiiio ele por sua
viagem : & visilàdo de caiuinho as furlalezas da cosia
foy ler a Goa : onde despois de sua chegada , chegou
Anlonio correa de Malaca: q achado noua ê CÀjcmi da
rola q ho gouernador ieuaua , se foy logo ap(»s ele jjera

ser no feyto de Diu. E acabado ho gouernadi^r de se fa-

zer prestes de todo em Goa : se partio pêra Chaul onde
ho eslaua esperando parte da armada: que com a que
hia coele se auia dajunlar ali toda. E chegado a barra

de Chaul fez no mar conselho com lodos os capiiáes da
frola , & fidalgos, &c pessoas pricipais q hiào nela. Em
q declarou como lhe el rey mãdaua tomar Diu se lhe

jjáo desbê nele fortaleza : & ali foy assinado per iodos q
Diu se deuia de tomar se lhe não dessem fortaleza, ])or-

que não se tomando se criaria a li hua furca que despuis

daria muyto que fazer, & q pêra ho trato de Malaca cô-

pria rnuyto a seruiço dei rey de Portugal : de ter forta-

leza ê Diu. Isto determinado mandou ho gouernador a

hu fidalgo chamado Pêro louren^o de melo capilào de
hii galeào, que por saber bê das cousas da guerra fosse

diâte , com híi caualeiro chaiDado Jorge diaz cabral q
linha ho mesujo saber: que aprendera ê Itália cô muy-
tas mostras de grande valêlia , oõ que visse àbos a des-

posicão de Diu : & por onde se poderia còbater auedo
disso necessidade: &- assi màdou coeles aigús cajíitàes

de fustas & bargantis. E abalou após eles com todo ho

resto da armada que seria bem doilenta velas , antre

nãos grossas
,
galeões , nauios redondos

,
gales , caraue-

las, fustas, & bargantis, de que os capitães principais,

forào dom Aleixo de meneses , dom lohào de lima
,
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Cliristouão de sá , Chrislouão correa , Ruy vaz pereira,

Pêro lourêqo de melo, Dinis fernâdez de melo, Fran-

cisco de mendoça, André de sousa chichorro, Lopo da-

zeuedo, dom lorge de meneses, Diogo fernandez de be-

ja, Frãcisco de íauora, Anlonio de brito de sousa, Ge-
ronimo de sousa, Frãcisco de sousa tauares, Anlonio

raposo, Rafael pereslrelo, Rafael calanhu , lorge dai-

buqrq , lorge de brito, André diaz, Pêro da silua, An-
tónio correa, Aires correa, Fernão gomez de lemos

,

Nuno fernâdez de macedo , Gõçalo de loule, António
de brito, Gõçalo pereira, Gaspar dotitel, & Manuel ve-

lho. E nesta armada hião perto de três mil Portugueses:

& ela muylo be apercebida dartelharia, & de grade so-

ma de ujunições de guerra: q a parecer de todos era

pêra tomar Diu. A cuja barra ho gouernador chegou na
entrada de Feuereiro, & ao surgir da armada : por Chris-

touão correa & Gõçalo de loule hirê surgir diante de
dom lohão de lima que ja estaua surto: ouue ele menê-
corea , & por não ler lugar onde surgise diante deles:

se não <á lagia leuouse & foy surgir sobrela. E por dom
lohão surgir naquele lugar: parece que cuidarão algíjs.

capitães q era pêra baterê a cidade per mar. E come-
çouse toda a gele daluoraçar, & poerse em armas : & de
certos nauios tirarão aíguas bõbardadas, $l foy a cousa
de maneira, q os mouros cuidarão verdadeiramete q os

qrião cometer: & se os portugueses ho fizerão tomará a
cidade por auer nela pouca gele , & essa cõ grade me-
do : porê acodirã todos aos muros & baluartes. E Ha-
gamahmut & Meliq se mãdarão logo qixar ao gouerna-
dor dizêdo: q se auia pazes atrele & Meliqaz, q como
lhe qria tomar a cidade. E ele respõdeo q não qria, que
aquilo era desmãdo de gele de guerra: que esteuessem
seguros. E mandou logo a lodos os capitães que este-
uessem quedos: & a dô lohão de lima: que se leuasse
donde estaua & saisse pêra fora : & querêdo ho ele fa-

zer não pode por vazar a maré, & ouuera de ficar ê se-

po : & perderse ho galeão se lhe não acodirão ê bateis
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CO q ho rebocarão pêra fora. E se es mouros q '.^síauão

íios muros poseráo fogo a sua artelharia nielerão iDuy-

tos dos nossos nauios no íundo. E sabêdo ho gouerna-
dor ho risco q correo ho galeão de dõ lolião de lima , &
pola retiolLa de q foy causa : ouiie tamanha menecoria

q ho mfidon chamar & prêdeo tirandollie a capitania do
gaíeào. E passada es(a fúria q lhe algús fidalgos falarão

ho soltou, & lha tornaua a dar: & ele a não quis agra-

uãdose muylo do gouernador, & tornouse pêra Cochí.

E ho gouernador deu a capitania do galeão a Nuno
fernãdez de macedo: & a sua carauela deu a iManuel
de macedo seu irmão.

CAPITVLO XLIX.

De como ho gouernador se vio cô Meliquesaca ^ com
Hagmnahmut.

jVLeliquesaca & Hagamahtnut que virão no seu porto

hiia frota tão poderosa como ho gouernador leuaua , ou-

uerão grade medo de ho gouernador qrer tomar a cida-

de : & se algíja esperança íinhão de não ser assi , era a
nossa feitoria que estaua e Diu. E por isso prêderão
Fernão martiz euangeliio ho feytor : & outros q estauão
coele

, pêra que não fiigissê pêra a frota. E despois da-

uer algíjs recados antreles & ho gouernador sobre Ihfs

mãdar pedir Fernão niarlíz & eles lho não quererem dar

Foy concertado antreles que se vissem : ho que tam-
bém Hagamahmut não queria consentir porque se re-

ceaua que nesta vista fosse tomado pelos nossos com
Meliquesaca, & por derradeiro se virão ãbos cõ ho go-

uernador ode se chama a calheta: & este lugar escolhco
ho gouernador por ser enformado por Pêro lourêço de
melo & por lorge diaz cabral

, q tinha a cidade daquela
parte ho muro baixo: & se fazia ali hua grande praya

,

& que SP podia dar côbr.te ou escalar a cidade. E pêra
ho gouernador ho ver cõ os outros capitães : quis que a

LIVRO V. FF
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vista fosse ali , & que ele estaria no mar com algíis ca-

pitães. E Meliqsaca & Hagamahmut em terra com ai-

gíia gente, & assi se íez. E a concrusào de sua pratica

foy dissimulai- ho gouernador que não hia pêra tomar
Diu , nem fazerlhe guerra : somente hia cõ aqla arma-
da por mandado dei Rey de Portugal seu senhor: pêra

da sua parle pedir a IMeliqueaz que Jhe deixasse ali fa-

zer híia fortaleza em q podesse ter segura sua feitoria,

porque lhe não acontecesse ho que em Calicut, Couláo,

& Malaca, acontecera, & não querendo que a ti zesse :

q náo deixasse estar hi mais sua feitoria, & q sobristo

lhe dissessem ho que determinauão. E eles respôderào
que IVleiiqueaz nao estaua na cidade, & que eles nào
podiao dar fortaleza: nem entregarlhe Fernão martíz

com a feitoria sem licença de Meliqueaz: porque em
quanto a tiuessem na cidade estarião seguros de lhes

não fazer guerra: & isto disse Hagamahmut por queen-
tendeo no gouernador que lhe auia de fazer guerra. E
posto que ho gouernador repricou a esta reposta , não
tomarão outra cõcrusão : & assi se apartarão. E Haga-
mahmut forlaleceo logo aqle lugar: porque como era

muyto prudente entendeo bem ho gouernador que de-

terminaua de dar na cidade por aquele Jugar. E acjui se

fez despuis hu baluarte, a que os nossos chamarão de
Diogo lopez por se chauíar assi ho gouernador que foy

causa de se fazer, em se entender nele que auia de co-

meter por ali a cidade que com hu baluarte naquele lu-

gar íicaua forte de todo.
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C A P I T V L O L.

De como ho cjouernador se mudou , do conselho que ti-

nha de tomar Diu : é,- de como mandou ver ho no de

Madre faha pêra fazer hi jorlaleza.

U^espois disto nao se soobe a causa porque afroxou ho

gouernador do ímpeto cõ que hia pêra tomar Diu ,
&

esfriou tãto disso: que sem querer coselho pubrico ê que

proposesse as causas que auia pêra ho não tomar, & ca-

da hii disese ho q ihe parecia. Chamou híi dia a sua ca-

mará (onde esíaua so cõ ho seu secretario) a cada hu

dos seus capitães: & fidalgos da frota. E dizialhes bê

sabeis que foy aqui nossa vinda por mãdado dei rey meu
senhor pêra tomar esta cidade, que eu cuidey q podes-

semos tomar: pola calheta que os mouros fortalecerão

logo, depois que virão que eu vi quam fraco estaua ho

muro daquela bâda, & pêra sairmos em terra & esca-

]ala , os muros sam muyto altos, & nela ha muyla gen-

te : vede o q poderemos fazer, & pêra lhe darmos bate-

ria do mar, dizemme os bombardeiros que lhe não jio-

deremos fazer nojo, porque não tirarão certo com ho ar-

far dos nnnios, agora vede ho que vos parece. E quan-

do os capitães, & fidalgos: se virão perguntar daquele

modo tendo assentado quanto importaua tomarse Diu,

se Meliqueaz não desse fortaleza: ficarão muy espanta-

dos daquele modo de fíizer conselho. E entendendo no

gouernador nue não queria pelejar todos por lhe fazer a

vontade, dizião que não pelejasse, & do que cada hu

dizia fazia ho secretario hum termo & assinauamno. Mas
Francisco de sousa tauares que tinha do gouernador

que se Diu se combatesse esleuesse antre ho baluarte

do mar & ho da terra na sua nao: por lho assi pedir,

não lhe parecendo bem ho que ho gouernador dizia, não

quis dizer se não a verdade, & disselhe que por mais

gente que aquela cidade tiuesse, nem por mais altos

FF 2
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que os muros fossem : que deuia de desembarcar & tra-

balhar por escalar a cidade, porque nào ho fazendo assi

pareceria grande couardia, & os rnouros perderião de lo-

do ho credito que tinhão em nos: & teriáo ousadia de

andar com suas fustas. E outro tanto fez Diogo fernan-

dez de beja que lhe disse com grande nienencorea, que

ja era tempo que se nào fossem saõs de Diu & que não

se auiào de ir ate lhes não qbrarê os braços & as per-

nas, & q níica auião de ter outro tempo como aqle pê-

ra tomar Diu. E cÕ tudo ho gouernador não quis pele-

jar : do q se todos espãtauão muyto & auia atreles gra-

de murmuração. E quando a gente darmas vio que se

tardaua em dar combate a cidade: ficarão todos mu}to
descontentes, polo grande aluoroço que leuauão pêra a

combater, & muytos dagastados diziào mal do gouerna-

dor: & que não podia ser se não que fora peitado de
Meliquesaca que não pelejase por não tomar a cidade:

& assi ou(ras cousas q diz a gête miúda quando os pri-

cipes ou capitães não fazê as cousas segQdo seu pare-

cer : & depois disto foy Fernão marliz ho feytor de Diu
CÕ recados delVleliqsaca & deHagamahmut ao gouerna-

dor & tornou a eles cõ reposta sobre lhe darê lugar pêra

fortaleza , & que ficaria a hi Dioffo fernãdez de beja cõ
gente & nauios pêra a fazer. E Diogo fernandez foy a

terra algilas vezes ver ho sitio onde se faria , & tomar
medidas do chão que seria necessário, & tudo erão dis-

simulações. E neste têpo mãdou ho gouernador Antó-
nio correa ao rio de Madre faba cinco legoas de Diu,
a ver se se poderia hi fazer fortaleza porque be sabia

que a não auia de fazer ê Diu, &c mãdou coele lohào
de Coimbra piloto mor da Índia pêra sõdar ho rio & hii

Diogo de ia puête mestre das obras de pedraria pêra

ver ho sitio da terra, & se auia pedra pêra fazer cal:

& forão ê hiia cotia por ire mais dissimuladamête , & ê-

trados dê(ro na barra do rio forão lohào de coimbrã &
Diogo dela puête por ele acima na barquinha da cotia

ate a pouoação de Madre faba pêra tomar êformaçào
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daquilo a q hião : & vedoos os mouros hir daquela ma-
neira como são sospeitosDS , sospeitãdo q hiào fazer al-

gu mai prêderãnos & màdarânos a Meliquesaca, & auê-

do vis(a da colia ê que Antouio correa tícaua , esbôbar-

dearâna de maneira q correo muyto j)erigo de a mete-
rem no fundo: sem António correa se poder sair por

ser enchente de n^are : & sayose com vazante sem mais
esperar porque bem soube que erão presos ioháo de

coimbrã & Diogo dela puête
, q achou em poder do go-

uernador quando chegou a ele, que lhos linlia Melique
mandado logo conio lhos derao. E eles disserào ao go-

uernador que se podia fazer híia boa fortaleza em ]\ía-

drefaba.

C A P I T O L O LI.

De como auendo ho gouernador ãir inuernar a Ormuz dei-

xou na índia em seu lugar a dom Aleixo de meneses.

JCi por isso determinou ho gouernador de a fazer na-

quele rio pois não podia em Diu : porque dali aueria
trato pêra Malaca: & pêra çofala & faria tanta guerra a
Diu q Meliqueaz aueria por bem de ter verdadeira paz
com os nossos, & se forc^adamenle não ouuera dir inuer-
nar a Ormuz cometera de fazer logo a fortaleza, mas
não podia por esta ida que auia de fazer: & determi-
nou de fazer a fortaleza quando tornase , & que teria

mais tempo pêra isso. lí em sua ausência deixou ho po-
der de gouernador a dom Aleixo de meneses: a quem
mandou pêra Cochim cô as gales pêra hi inuernar, &
que na entrada do verào seguite tornaria coelas a Ma-
drefaba f nde ho acharia fazendo a fortaleza. E despa-
chou a Jorge dalbuquerq pêra Malaca: & que fosse com
dom Aleixo ate Cochim onde lhe daria embarcação, &
assi a lorge de brito pêra Maluco & Rafael catanho &
líafael perestrelo pêra a China, nas suas nacs : & todos
forão debaixo da bàdeira de do Aleixo ate Cochim.
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C A P I T V L O LII.

De como ho gouernador mandou pedir a Nizamaliico
senho?^ de Chnul lugar peva fazer hãa fortaleza : ^ se

partia pêra Ormuz,

i arfido dõ Aleixo de meneses
,
por ho gouernador ter

necessidade de mantimêtos pêra a viagê Dormuz foy to-

nialos a Chaul : & deixou no porto de Diu a Dio^o fer-

nãdez de Beja por capitão mor de Manuel de Macedo
& de Anrique de niacedo capitães de duas carauelas,

pêra que recolhesse Fernão niartinz & a feitoria, que
bê sabia q lhe não auião Meliq nem Hagamahmut de
dar fortaleza. E mandoulhe q tãto que ouuesse a feito-

ria
, q lhes pubricasse a guerra, & se fosse a Ormuz. E

despois disto como digo se partio pêra Chaul : & por os

noroestes serê rijos se foy a ilha de Danda
,
que tinha

porto abrigado , & hi lhe leuarão os mãtimentos. E de
Danda mãdou Fernã camelo por embaixador a Nizama-
Juco senhor de Chaul pêra que lhe deixasse fazer hua
fortaleza em Chaul: & ele espedido, se partio pêra Or-
muz na fim de Feuereiro : & forão coele estes capitães

Nuno fernãdez de macedo, Christouão de sá , Ruy vaz
pereyra. Pêro lourêço de melo, Lopo dazeuedo, Frãcis-

co de sousa tauares. Francisco de tauora. António de
brito de sousa. Pêro da silua. Ayres correa. António
correa , Gaspar doutel , Gon(;alo pereira , & Manuel ve-

lho. E despois de ir ter a Mazcate foy fazer agoada a

Teubi ou Teiue como lhe todos chamão. E partido da-
hi na entrada de Mayo dia de sancta Cruz , apareceo
hua nao de mouros q vinha de Ormuz: & ho primeiro
capitão que chegou a ela foy Frãcisco de sousa lauares:

& entregandoselhe os mouros a leuou ao gouernador

,

que posto que soube q era de Câbaya , & que leuaua
seguro, lho não quis goardar, por amor da guerra que
lhe auia de ser feyta, & mandou tomar a nao pêra el
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rey & quãtos hião nyla : k, forão adiados nela virite mil

pardaos em tangas òk, fazenda que valia mais , & ho go-

uernador pedio a Francisco de sousa tauares que fosse

nela le Ormuz pêra ir bê goardada : & ele o fez assi.

CAPÍTVLO LIII.

De como Dioyo fernãdez de beja ouue Fernão martinz
,

^' os outros que estauâo é diu, ^ se foy pêra Ormuz.

jl^iogo fernãdez de beja q ficaua no porlo de Diu pêra

fazer a fortaleza: bê enlendeo, q lhe não auia Meliíjue

saca de dar lugar ptra a fazer: & que tudo aquilo forào

manhas pêra antreier ho gouernador que não tomasse a

cidade: & q ho íizerào ali ficar por dissimulação, cuy-

dando q tendoo em Diu teria a nossa paz segura. É ten-

do ele isto por certo, trabalhou por auer Fernão mar-

tinz & os outros na nao, em que não ouue tamanha goar-

da despois q se ho gouernador foy como dantes. E por

isso ouue facilmente a fazenda dei rey com cor de ser

ho fato dos nossos que estauao em terra. E despois de
ser a fazenda na nao recolheose Fernão martíz húa noy-

te com os outros: & logo ao outro dia Diogo fernãdez
mandou pubricar a guerra a Meliquesaca , mandandolhe
dizer que despois de Meliquiaz assentar paz com Afõso
dalbuquerque : os guuernadores da Índia lha goardarão
sempre , & ele não : porq logo em tempo de Lopo soa-

rez armara fustas & fazia guerra a nossos amigos , &
mandara fazer represaria no nosso feytor que nunca
quisera dar ao gouernador com quanto lho mandara pe-

dir tantas vezes : & cuidando que ho enganaua lhe pro-

metera fortaleza que ho gouernador sabia que lhe na a-

uia de dar, nê ho deixara ali pêra mais que pêra ver

se podia auer ho feytor & os outros nossos, & que ago-

ra que os tinha soubesse que el rey de Portugal man-
daua quebrar a paz, & que lhe fizessem guerra dali por

diante : & que lho fazia saber porque os Portugueses não
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faziíio guerra aa Ireiçâo como os iDouros se nã de pra-

ça. E despois que Diogo fernandez inandou este reca-

do a JVleljquesaca , disselhe Fernão marlíz que se fos-

sem logo porque as fustas de Diu auião de sayr logo a
pelejar C(;ele, & que corria risco porque andanâocõ muy-
ta gête & aríeiharia. E Diogo fernandez se rio, dizendo
que se viessein q as nieleria no fundo, & vinda a maré
sayráo logo as fustas & Agauiahmut por capitão mór, &
mãdou jugar toda a artelharia mui fortemête , & que se

chegassem aos nossos nauios & que os cercassem, prin-

cipalmele a nao de Diogo fernandez, em que fenráo
muyíos & matarão algíjs, & apertarão ião rijo pêra a
cercarem com quãto os nossos lhe (irauão com artelha-

ria que a Diogo fernandez lhe pareceo mal esperalos que
erão muytos em demasia, & estaua ja em (ato aperto
que lhe foy necessário cortar as amarras cò que estaua
surto, porque não ouue vagar pêra ieuarem as ancoras,
& ho mesmo fizerão os outros nauios, & dado aas ve-

las acolherãse todos três a Ormuz : ode chegarão auêdo
dez dias q o gouernador chegara.

C A P I T V L O LIIII.

De como partirão de Cochim Ior(/e dalhuquerq pêra Ma-
laca ^' lorge de brito pêra Maluco,

J_^om Aleixo de meneses que foy pêra Cochim des-

pois que laa chegou despachou lorge dalbuquerque que
auia dir por capitão pêra Malaca, & seu genrro dom
Sancho anrriqz por capitão mór do mar. E sendo pres-

tes a armada que auia de leuar , se partio de Cochim a

vinte cinco Dabril de mil &: quinhentos & vinte hu , &
ele foy ê hilia nao q auia nome sancta Barbara, & Ra-
fael catanho que hia í)era a China em outra, & Dinis
fernandez de melo em hu nauio: & iria nestas três ve-

las perto de duzentos homês darmas todos Portugueses
Sc atreles muytos fidalgos & gête escolhida, & despois
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de partido íorge dalbuquerq partiose lor^e de brito pê-

ra ir a IMaluco a seys dias do mes de Mayo, & leuou

híía armada de oyto velas, de que a fora ele que hia nua
nao fora por capitães Christouão correa dum íraleão

,

Francisco ^odiz , & Christouão pinto de dous nanios de
gauia: & Lourenço godinho de hiía carauela , &, Antó-
nio de brito seu irmão de lorge de brito doutra q ficou

em Cochim acabando de se aparelhar, & Gaspar galo

de híja fusta. E em toda esta armada não leuou mais

de trezetos homês, porque os que hião dirigidos pêra ir

coele lhe fugirão quasi todos como souberão que auião

de ir a Maluco, q ho descobrio ho gouernador tanto que
vio as prouisões de lorge de brito , & isto por lhe*qrer

mal. CAPITVLO LV.

De como dom lorcje de mmeses foy em ajuda dei rey de

Cochim. contra el rey de Calicu.

j^ este têpo auia guerra antre os reys de Cochí & de
Calicu, como sempre ate li fora: & a causa era por a-

jiior da morte dos príncipes de Cochim que ho rey de

Calicu passado matara na batalha que ouue coeles no

passo do vao: & porque queyraou Cochim & ho destruyo

como disse no liuro primeiro desta historia: & manda-
ua ho costume dos reys de Cochim que qualquer deles

auia de vingar esta injuria, cõ malar qualquer rey de
Calicu, ou outros tatos dos seus pricipes , como forão

mortos pela gête de Calicu no passo do vao: & que a-

uia de fazer outra tal destrujção em Calicu como fora

feito em Cochim , & despois lauarse el rey de cochim
nos tanques dei rey de Calicu : & coisto ficaua satisfei-

to & vingado de sua injuria. E porque ainda nenhu rey

de Cochim tomara esta vingança duraua a Eruerra an-

trele & ho de Calicu, que como era mais poderoso de
gente , hialhe sêpre melhor na guerra: & porisso el

rey de Cochim pedio socorro a dõ Aleixo de meneses
LIVRO V. GG
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que ficaua por gouernador
,
que posto que el rey de ca-

licu era auiigo dei rey de Portugal, não negou ho so-

corro a el rey de Cochim polo soster que nào fosse des-

baratado, ficaua el rey de calicu mais poderoso, do que
era cousa muyto perjodicial pêra ho estado dei rey de
Portugal : &, mandou em sua ajuda a dom lorge de me-
neses tilho de dom Rodrigo de meneses caualeiro de
muyto esforço, com que mandou trinta Portugueses bes-

teiros & espingardeiro» com que pelejou ta valenlemete
em ajuda dei rey de Cochim cõtra el rey de Cahcu, que
ho desbaratou muylas vezes: & em que dò lorge fez

cousas muyto assinadas que nào conto particularniêle

,

porque as não soube se náo em soma. E vendose el rey

de Calicu desbaratado tàtas vezes recolheose pêra suas

terras que dantes andaua polas dei rey de Cochim, que
não sabia seruir^os nem honrras que não fizesse a dom
lorge q teue consigo todo ho inuerno com licení^^a de
dom Aleixo pêra estar seguro (\e\ rey de Calicut.

C A P I T V L O LVI.

De como sabendo el Rey de Portugal quã mal se gas-

tauão as rendas do reyno Dormuz ^ mandou recolher

o que sobejaua do gaslo do reyno : ^' pêra ho saber
mandou que ouuesse officiaes Portugueses naljande-

ga Dormuz.

,uando Afonso dalbuquerque tomou a primeyra vez

Ormuz despois de desbaratar Cojeatar & sua armada
fezse eirey Dormuz que etào era vassalo dei rey de Por-
tugal por se dar por vencido. E pedindo mia a Afonso
dalbuquerque, fezse vassalo dei Rey de Portugal, &
confessou per hua escriplura pubrica assinada por ele «Sc

por Cojeatar, & poios principais Dormuz, & assinada
de seus selos q da mão dei rey de Portugal recebia ho
reyno, & se obrigaua dali por diãte a pagarlhe vinte mil

xarafins de parias cadàno : & esie contrato mostrou el
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rey de Portugal íJespois a dou (ores (heologos (lue lhe

dissessem se ho reyno Dcrniuz era seu , & dizendolhe

que si , ho íeue dali por diante por seu. E sabêdo que
era tiranizado poios goazis Dorinuz q gaslauao mal tre-

zentos mil cruzados que lhe diziào que rendia a massa
d) reyno, determinou de saber se era assi , & achando
ser verdade aueJos & fazer deles todo ho gasto do re} no

& ho resto ajijíalo en) thesouro. E pêra isto quis poer

officiaes na alfandega Dormuz & nas outras dos outros

lugares do reyno & mandou ao gouernador por hiia prc-

uisam q foy na armada de lorge de brito que fosse me-
ter de posse estes oíííciaes que mandaua, & fizesse duas

fortalezas em Ormuz a fora a que estaua feyta , húa no
Bàdel que era onde descarregauão as nãos, & outra em
outra parte, porq pêra seguràça da terra erao ambas ali

necessárias , & q as prouesse ambas dartelbaria & de
gente, em que entrarião oylêta hon^.es de caualo : & q
nenhíj dos nossos pousasse na cidade se nào que se re-

colhessem todos a estas fortalezas porque esteuessem ali

seguros se se el rey Dormuz quisesse aleuantar por a-

inor dos officiaes que se punhão, & que posesse no mar
boa armada pêra mór segurança da terra. E pêra capi-

tão Dormuz mandaua el rey de Portugal a Diogo de me-
Jo cõ grades jioderes que arribou da ilha da madeira co-

mo ja disse, & ficou dom Garcia Coutinho na capitania

em que dantes estaua. E assi màdana el rey de Portu-
gal que ouuesse em Ormuz almotacé mór Português, &
que dali por diante ouuesse balàças & pesos como os de
Portugal , & que dissesse ho gouernador a el rey Dor-
muz q aquilo não auia de ser mais que aquele anno, pê-

ra o que ele despois saberia , & assi lho escreueo pedí-

dolhe q se não escãdalizasse
,
porq tudo era pêra seu

proueito. E despois de ho gouernador estar em Ormuz
deu a carta dei re}"^ de Portugal a el rey Dormuz que
lhe escreuia sobre aquilo & pediolhe licêça pêra ho exe-
cutar. E el rey Dorrnuz ficou bem salteado com tal no-

ua
,
porque vio q aquilo era tomarlhe ho reyno, & mos-

GG 2
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Irou que daua licencia de boamente, porq lhe pareceo

que se a não desse que ho priuariào do reyno : & disse

ao gouernador que era necessário falar aos olliciaes mou-
ros ])era lhes tirar ho escândalo q disso auiào de ter. E
eu) vez de lho tirar aqueixouselhe do q lhe faziào , do
que se todos indinarâo muyto, & dizião que não era pê-

ra se sofrer. E Kaix xarafo que era goazil por morte de
Raix noradim seu pay fuy o que mais sentio isto q ne-

íihu por amor do seu mando que era mór que ho de to-

dos : & coujo ele era muyto prudente, & via que ho
tempo não era por eles, conselliou a el rey &, aos olli-

ciaes que dissimulassem, & não mostrassem nenhu des-

contentamento polo q iio gouernador fazia, porque se

ho mostrassem lembrarlhehiào temerse de se leuantarem,

& lemêdose disso deixaria tãta força em Oruíuz , assi

no mar como na terra que nao podessem coela posto que
se quisessem leuantar, por isso que fizessem muyto bõ

rosto: porque quanto ho gouernador lho visse melhor
tanto mais seguraria: &^ disse a el rey q lhe dissesse q
ho reyno Dormuz era dei rey de Portugal, que podia

fazer dele o q quisesse, porque de tudo ele & seus vas-

salos erâo contêtes, & assi ho disse el rey, & que po-

sesse ho gouernador os oíliciaes quando quisesse. E a-

uido este cõsen li mento, forão postos os officiaes q el rey

de Portugal màdaua prouidus pêra isso, que erào Ma-
nuel velho por juyz dalfandega ik prouedor das rêdas do
reyno, Ruy varela por thesoureyro, & por escriuàes Mi-
guel do vale, Ruy gõçaluez da costa, Vicente diaz, Nu-
no de crasto, Diogo vaz, & quatro mouros: de que híí

auia nome Cojehaniet, homen» antigo na alfandega Dor-
muz, & que sabia muy bem os segredos dela, ík. este os

disse a Manuel velho que por seruir el rey peilaua este

& outros pêra q lhe descobrissem a verdade do que ren-

dia ho reyno: & assi estaua cõ Manuel velho por goa-

zil dalfandega Raix delamixa irniào de Raix xarafo ho-

mem fiel & grande amigo dos nossos. E postos estes of-

ficiaes nalfandega, pos se lambem por almotacé mór hii
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íoao lopez
, q mandou por seu rt^giiuento que ouuesse

em Oriíuiz pesos & balanc^as como ê Portugal : do que
se Lodo lio pouo escandalizou muyto, & diziao que ja ho

reyno Dormuz era de todo dos nossos, & q os mouros
erão seus catiuos. E porem el rey era mu)to bem trata-

do, & dauaselhe largamête ho necessário pêra seu gas-

to: & Haix xarafo era somente ao que vinha mal deste

partido, porque se lhe tiraua gasLarense per sua raào as

rêdas do reyno & tiranizalo, o que então nào podia fazer.

C A IM T y L O LVií.

De como tendo el rey de Narsinga desbaratado ho Hi-
dalcâo mandou dizer a Ruy de melo capitão de Goa
que Josse tomar as tanadanas da terra Jirme

^ ^ de co'

mo as tomou ^ Jicarão dei rey de Portuyal.

Jl assando se isto ê Ormuz sucedeo na índia, que es-

tando ho Hidalcào pêra ir cercar Goa com seys cêtos

mil hoinês de pé ôc de cauaio & cem bumbardas grossas

com determinação de a tomar : querendo nosso senhor
acodir a tamanho perigo como este íora f)era os nossos,

se leuantou supilamenle guerra antre ho Hidalcào & el

rey de Narsinga, &c em hua batalha ív^- ho Hidalcào
desbaratado & íugio com perder muyta gente. E prosse-

guido el rey de iSarsinga a vitoria , lhe tomou a cidade
de Rachol &, a de Bilgào , & outras muytas: pelo que
aquelas tanadarias da fralda do Balagate vezinhas de
Goa ticarào deseu)paradas. E como el rey de iNarsinga
por ser Ião rico como ja disse na tirjha necessidade de-
las, & desejaua de auer todos os caualos que hião a Goa,
& (jue ho Hidalcào não ouuesse nenhu , mandou dizer a
Ruy de melo capitão de Goa q ele linha ganhado por
forc^a darmas ao Hidalcào a cidade de Bilgão com toda
sua coujarca ale ho mar, en) que auia lanadarias que
rendião mais de cincoenta mil pardaos douro, de que
fazia doat^ão a el rey de Portugal pêra todo sempre por
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amor da amizade q seiupre desejara de ter coele, & por
amor dauer todos os caualos q hião a Goa que fosse ele

eriíre tanlo tomar posse das tanadarias. E de!5!pois de
vido ho gouernador llie madaria seu embaixador pêra
assentarem suas cousas. K Huy de melo lhe respondeo
com muytos agardecimeiUos assi de sua parle como do
g:ouernador, [)romelêdolhe que acerca dos caualos se fa-'

ria tudo o que fosse rezão , & que ele ficasse contente.
E determinando de ir tomar a tanadaria de Salsete que
eslaua mais perto, ajuntou duzêlos de caualo dos nossos

todos moradores em Goa , de que ele liia por capilão, &l

perto de setecentos de pé os mais tleles <!os nossos, &
espinoardeyros & besteiros, cuja capitania deu a Ruy
jusarte de melo seu sobrinho: Sc jKissandose a Salseíe

em almadias & jãgadas , como nào achou ninguém que
lhe resistisse tomou logo posse daqla tanadaria por el

rey de Portugal. E assentada a terra que assentou em
obra de dez dias se tornou pêra Goa deixado por tana-
dar mór a Ruy jusarte, a que deixou vinte cinco de ca-
ualo dos nossos & cincoêla cspingardeiros de- pé, & eeys
cêtos piães da terra os mais deles frecheiros , & orde-
nados por suas capitanias: deixandolhe por regimento
que tomasse posse das tanadarias de Pondá & Bardes,
& posesse nelas tanadares Portugueses logo nomeados,
que lhe obedeceriào. E Ruy de melo não se deteue mais,

porque não era necessário que como não auia quê de-

fendesse a terra abaslaua Ruy jusarte com aquela gete

j>era a tomar &, assentar. E tornado ele pêra Goa, Ruy
jusarte se foy a Pondá, & tomado posse dela pos hi por

tanadar a António raposo alcayde mór de Goa k, casa-

do nela & despois tomou as outras & Ruy jusarte tinha

seu assento em terra de Salsete no pagode de Bardes:
& tinha por seu feytor a hu dos nossos casado em Goa
que auia nome loão lobato, & por seu escriuão Aluaro
barradas, &, eles arrecadauSo as rendas de todas as ta-

nadarias que Ruy jusarte visitaua dali dondestaua, E
auendo dous meses que estaua ea) posse delas teue por
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certeza que hião sobrele dous capitães do Hidalcão, que
se hia restaurando da rola de Kachoj. E como perdia

tanto naquelas lanadarias quis ver se as podia cobrar,

& pêra isso niandaua aqueles dous capitães que digo

aUibos Canarins , híi chamado Manaique & outro Rapa-
naique com três mil piães , & não mandaua outra gen-

te , assi por auer os nossos por poucos como por ter ne-

cessidade dela pêra a guerra que ainda tinha com el rey

de Narsinga. E sabido isto por certo de Ruy jusarte,

mandou logo recado a Ruy de melo que amaniieceo hu
dia em Salsete com toda a gente de caualo de Goa que
era a que disse. E junto cô Ruy jusarte esperarão q
viessem os inimigos: que não vierào cõ medo do socor-

ro que era vindo a Ruy jusarte : & sabêdo Ruy de me-
lo que estauão recolhidos em três aldeãs determinou de
ir sobreles , & logo naquele dia q chegou á niea noyte

partio pêra lá por não ser sentido & chegou lá antema-
nhaã, & posta sua gente em ordem deu na primeyra al-

deã. E sentindo ho capitão dos immigos os nossos não
se atreuendo a lhe resistir fugio logo, o que vedo sua
gente fez outro tanto: de modo q os nossos não teuerão
trabalho coeles , &, Ruy de melo mãdou que dessem nos
da terra cuydando q se defendessem

, o que eles não fi-

zerão polo que Ruy de melo mãdou que os não matas-
sem

,
porem que os caliuassem : & forão catiuos cento

& trinta almas, & logo os outros capitães fugirão, &
Ruy de melo tornou a assentar a terra : & sabido por
ela ho desbarato destes capitães na ousarão outros de
tornar a buscar os nossos que ficarão em paz.
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C A P I T V L O LVIIÍ.

De como Raix xarafo prouocou ho sogro dei rey Dor-
rnuz que ho fizesse leuanlar contra os iiossos.

V endo Raix xarafo como os officiaes Portugueses per-

maneciào na alfandega Dormuz tinha disso tamanho des-

contentamento , como a quem se tirana ho vso do di-

nheiro que ela rendia que ele gastaua dantes á sua von-

tade : & auendo isto por injuria lhe daua muyto tormen-

to: & com grande trabalho ho encobria: porque nao en-

tendêdo ho gouernador o que ele sentia náo se aperce-

besse pêra o que determinaua de fazer que era leuan-

tarse, & nisto era todo seu cuydado: porque leuâtando-

se & deitando os nossos fora Dormuz , não somente lhe

parecia que ficaua liure da sugeição em que estaua
,

mas ainda ficaria senhor dei rey & do reyno assi como
ho erão os goazis antes que esteuesse a obediêcia dei

rey de Portugal. E trazendo este propósito não lhe a-

chou outro melhor remédio pêra que ouuesse effeyto que
prouocar ao sogro dei rey Dormuz que lhe parecesse bem
este leuantamêto. E nisto ouue pouco que fazer, por-

que ele era hii Xeque que anlre os mouros sam auidos

por sanctos, & este era lao immigo dos nossos q dizia

aos mouros que muyto mór merecimento tinha hu mou-
ro de malar hu frangue que de dar quãto tinha desmo-

Jas & fazer quantas romarias ouuesse no mundo. E co-

mo ao Xeque lhe pareceo bem leuantarse elrey cõtra os

nossos, começou de lho conselhar: & como todos os mou-

ros pola mayor parte sam desagardecidos logo ei rey to-

mou seu conselho sem lhe lembrar em quanta obrigação

era aos nossos que ho liurarão do caíiueiro em que ho

tinha Raix hamet: & tendo ho A fonso dalbuquerque em
seu poder, & assi a cidade lha tornou , & a ele deu li-

berdade, & fez rey liure com tanta honrra como disse

no terceyro liuro. E determinado el rey de se leuantar.
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& malar todos os nossos: mandou fazer gente á terra

firme per hu mouro chamado IMiramahn)et morado, em
que Raix xarafo tinha grande confiança: & assi tornou

eirey em sua graça a Raix xabadim , aquele que lorge

daJbuquerque quisera prender em Mazcate como disse a-

tras, íi mandoulhe per sua carta questeuesse na fortaleza

Dorfacào, & ali estaria com gête de guerra ate ver seu

recado. CAPITVLO LIX.

De como ho capilâo mór António c.orrea pelejou em Ba-
harém com el reij Mocrim ^ ho desbaratou.

±S este tempo estaua leuanlado contra el rey Dormuz
hum rey seu vassalo & tributário, q se chamaua Mo-
crim rey da ilha de Baharê , de q ja faley no liuro ter-

ceyro & senhor de hua cidade chamada Laça no sertão

Darabia , duas jornadas do mar dôde se crião os melho-

res caualos Darabia , &. tem grande comarca , & deia

parte a Cnfdrt
,
que daquelas partes vay a IMeca , cujo

caminho he jornada de dous meses porque vay de va-

gar: & assi era senhor de hua fortaleza que ha nome
Catifa na terra firme Darabia dez legoas de Babarem,
Este era casado com hua filha do senhor de Meca & ti-

nhàno os mouros por sancto, & era muyto esforçado &
valente csualeyro: & despois que se leuantou côlra el

rey Dormuz & lhe nao quis pagar as páreas que pagaua
dates trazia muyto grande armada de terradas que pas-

sauào de cento & corêta , & esta fazia arribar a Baba-
rem quàtas nãos hiao dos lugares daquele sino pérsico

pêra Ormuz : com o q el rey perdia muyto do q rêdia a

sua alfandega: a fora as })areas q perdia de Mocrim. E
vendo ele como lhe ho gouernador punha oíficiaes Por-

tugueses na alfandega pêra recolherem as rendas que
rendesse, disselhe que pois era vassalo dei rey de Por-

tugal que lhe tornasse Mocrim a sua obediência , dan-
dolhe conta do que passaua auia annos. O que lhe ho

LIVRO V. HH
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gouernador còcedeo: & determinando de ho fazer assi

àisse a António currea seu sobrinho que ele lhe tinha

dada a capitania niór de hua armada que auia de man-
dar á ponta de Dii; a esperar as nãos de presa ate que
ele fosse: & que auia de mandar outra a Baharem di-

zendolhe a que, que visse se a queria anles. E ele a

quis por ser de mais honrra que de proueilo, & deixou

a da ()onta de Diu. E sabendo Diogo fernandez de beja

que hi eslaua como António correa engeitara a capita-

nia mór da armada de Diu por ir a Babarem , foyse lo-

go ao gouernador & moslroulhe hu aluara dei rey |>era

lhe dar a capitania mór da armada de Diu que ateli nã
mostrara pola náo tirar a António correa por ser muyto
seu amigo, & ho gouernador lha deu. É aceitada por

António correa a êpresa de Baharem, partiose pêra lá

a quinze de íunho de mil & quinhêlos & vinte hi^i & hia

era hii galeão : & forao seus capitães Gonçalo pereira

que hia em ouiro, & Fernandeanes de souto mayor que
hia em hua galé , & loáo pereira em híia carauela , &
Lourenço de moura , & Christouão çarnache em duas

fustas, & em outra outro, cujo nome nâo soube: & nes-

tas velas hião qualrocêtos Portugueses, & hia coele Raix

xaraío capitão mór da armada delrey Dormuz que era

de duzentas lerradas em que hião três mil mouros mil

& quinhentos frecheiros & outros tantos lanceiros, & no

caminho lhe deu hu temporal que fez arribar a frota dei

rev Dormuz, 80 os nauios da nossa, saluo a capitaina

&'a carauela de lohão pereyra , & coele somête chegou

a Baharem & surgio diante de hua cidade do mesmo
nome muyto grande de casas grades de pedra & cal com
chaminés, & varadas pêra sol & gelosias nas genelas &
ali linha el rey Mocrim seu assento, & por esperar por

António correa, de que tinha certeza q sabia beii; da

guerra estaua bem apercebido, & linha a cidade cerca-

da da banda do mar de híia tranqueira de duas faces de

largura de dez palmos entulhada de terra & darea com
algiis portaes pêra seruêtia da praya , & assentada nela
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muyía artelharir» , & goardauàna doze mil Arábios pos-

tos em estancias, & linha trezentos de caualo a mayor
parle acubertados, & quatrocentos Persianos frecheiros,

& vinte rumes espingardeiros cõ algus outros que tinha

jnsinados a esse oOicio. E cheirado A ntonio correa a Ba-

barem surgio ao mar ondesleue st^js dias esperando por

sua armada que se ajuntou coele no cabo deste tepu,

saluo duas fustas, de q bua arribou a Ormuz & a outra

veyo despois de ele ter desbaratados os immigos. E che-

gados os nauios, & assi a armada dei rey Dorn)uz quis

António correa saber a gente que tinha pêra ver se po-

dia poyar em terra, & nào achou mais de duzentos &
vinte homens que fossem pêra poyar em terra , de que
os cento erão fidalgos & criados dei rey, & os cincoenta

espingardeiros &:- besteiros. E os outros homens darmas
dos da índia, & a outra gente era do mar que auia de

ficar em goarda da armada : & com quanto se achou
com tão pouca gente, & sabia que a dos immigos era

tanta como disse assentou de poyar em terra com con-

selho dos ouíroa capUâes & dos principais da frota : es-

perando lodos em nosso senhor que os ajudaria, & qui-

sera cometer os immigos véspera de Satiago, se nào fo-

ra por Raix xarafo, que por certas cirimonias de sua

seyta não quis então; & por isso alargou a cousa pêra

os víte sele de iulho, que Iby hu sábado & quisera co-

meter com sua gête por hua parte, & que Raix xarafo

cometera com a sua por outra pêra se ver o que cada
hu fazia. E ele nã quis, dizendo que el rey de Portu-
gal & el reyDormuz erão irmãos, por isso auia sua gen-
te de ir junla: & isto era cora medo segundo despois
pareceo. E acabado ho conselho, os capitães se torna-
rão a seus nauios, & eles com sua gente se confessarão
& encomêdarão a nosso senhor : porque ho feyto era
muy perigoso por a gente dos immigos ser tala, que a-

uia bê trezentos ptra cada híj dos nossos: pore Antó-
nio correa tinha lamanha confiança em Deos & em nos-

sa senhora que esperaua de Jeuar a vitoria , & toda a-

^H 2
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queia noyte se lhe encomendou muy deuotamente. E
quando veyo ao sábado pola inanhaà se embarcou cõ sua
gente nos bateys & barquinhas da frota, & Xarafo com
sua gente por ser muyta se pos em grandes jangadas de
madeira que os paraós d;is suas torradas aujáo de rebo-
car

: & saindo ho sol abalou António correa com todos
os seus pêra terra leuando a dianteira Ayres correa seu
irmão que hia cô ho seu guião, & hiâo coele cincoenla
homens espingardeyros & besteiros & assi algíis íidal-
gos. E como ja era baixa mar k, diãte da cidade íbsse
ho mar muyto aparcelado tocarão os bateys a tiro des-
pingarda deia : & não podendo dali passar arremessouse
Jogo a gête nagoa que lhe daua pola braga sem auer
quem a podesse ler. António correa sayo também pola
agoa & mandou l^car nos bateys a hum Tristão de cras-
to homem de confíãça, a que uiandou que não recolhes-
se nos bateys ninguém sem seu recado. Elrey Mocrim
estaua neste têjjo na tranqueyra com sua gente, esíbr-
çandoa como valente cauajeyro & fazendo jugar sua ar-
lelharia que desparaua muy amiúde, doq Deos mila-
grosamente liurou os nossos, que sayrão na praya bem
cansados: & logo Ayres correa que leuaua a dianteira
como disse arremeleo aa tranqueyra com os que ho a-
companhauão per antre niuytas frechas sem conto & pe-
louros despingarda que os immigos tirarão: despois que
os nossos forão na praya que por mais que elas forâo
não deixarão de remeter ã tranqueyra

, onde logo os es-
pingardeyros & besteiros matarão muytos mouros, & dos
nossos /brão feridos Ayres correa de duas frechadas &
outros muytos. E estado em grande perfia, os nossos por
entrar & os mouros por lho defender: chegou António
correa com a bandeira & com ho resto da gente em cor-
po

, & deu Santiago nos mouros per hua aberta que es-
laua antre a tranqueyra & as casas, & foy ho Ímpeto
dos nossos tão furioso que fizerão retirar os mouros pêra
dentro da cidade matandoos ás lant^-adas. E nisto acodio
el rey com hu tropel de gente de caualo , & hu grande
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magole doutra de pé diante , & dào nos nossos tão de

supito, & apertando os tão rijo ferindo raujftos deles que

os íizerão retirar pêra a prava : andando el rey sempre
diante dos seus & poêdose nos lugares mais perigrosos &
pelejando com lanlo esforço que era cousa despanto : S&

como os imigos íizerào retirar os nossos carregauào de

cada vez outros de nouo , & como as suas lanças erào

mu}'to mais cõpridas que as dos nossos chegauàlhe sem
lhes eles poderem chegar: & por isso recebião muvto
dano tanto que não ho podendo os nossos sofrer se re-

tirarão bem pêra junto dagoa. E foy a reuolta tamanha
que Ayres correa foy derribado com grandes feridas de
lanças & frechas & carregarão sobreie muylos mouros
pêra ho malar & feriràno de treze laçadas despois de
derribado, & se não fora por Aleixo de sousa & Ruy
correa q lhe acodirão maiarãno: mas eles pelejarão am-
bos tão valentemente, &, matarão & ferirão tantos mou-
ros que os fizerão afastar & liurarao Ayres correa fican-

do ambos muylo feridos, E certo q fizerão hii feyto di-

no de grande memoria, & em que ganharão muyta honr-

ra: & por outra parte também António correa teue as-

saz que fazer, porque mandaua como capitão, & pele-

jaua como soldado com que tinha dobrado trabalho de
todos & andaua muyto cansado k, ferido no braço de-

reyto , & assi a mayor parte de sua gente, porque toda
pelejou aqui com marauilhoso esforço ajudando os nosso

senhor: porque doutra maneyra não he de crer que tão

poucos como os nossos erão resistissem a tão grande
multidão de immigos, matado & ferindo muylos deles:

& a el rey matara nesla reuolta dous caualos em que
andaua, hu primeyro &. despois outro: & lambem os

mouros ficarão tão cansados & feridos que lhes conueo
a[)arlarense pêra descansar, o que fo}' grande fôlego pê-

ra os nossos que tanibem fizerão ho mesmo. E António
correa mandou leuar seu irmão & outros mu}los feridos

aos bateys. E isto feyto que seniio que os nossos esta-

uào algu lato descansados tornou a arremeter aos mou--
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ros, bradando todos por nossa senhora: & parece oue
poios seus rogos desfechou nesta arremetida hii dos nos-
SOS espingardeiros a sua espingarda em el rey & ferio
ho em hua coxa tão mortalmête que lhe foy forçadosavr-
se cia batalha, & coeíe algus de caualo dos mais hõr^a-
dos. t. ele ido como os mouros se virão sem capitão fu-
girão a quem mais podia, & por António correa ter asua gente muyto ferida & cansada, & ele estar do mes-mo modo deixou os ir & nã os quis seguir, posto q muy-los bradauao que os seguissem : & contentousecô a mer-cê que lhe nosso senhor fez em lhe dar hua tão famosa
vitoria como esta foy em obra de duas horas sem dosnossos morrerem mais de cinco, & hu deles fo^- hu fi-dalgo chamado lorge pereyra , & hu mourisco Cliristão
i^antonio correa que em toda a batalha ho defendeo damorte, adargando ho sempre com híaa adarga, & demuyto frechado cayo morto: & forão feridos slssenta &tantos os mais deles de lançadas a mão tente, & dos

ires dias morreo ho gouernador de Bahare • pessoa muy-to principal & seys homês principais seus parentes, &trinta de caualo & trezêtos de pé, & muytos feridos • &lorao mortos muytos caualos despígardadas. E por hõr-
ra desta tão famosa vitoria , deu despois o muvto alto &muyto poderoso rey dom loão de Portugal ho"terceyro
a António correa que podesse meter era hu quarto doescudo das suas armas a cabeça du rey mouro, oue a-

fTr ^'m'
"^''^ P.?' ^'""^'^ "^ ^'™° ^"^ »»emoria da

dei rey Mocrim que lhe despois foy cortada.



LIVRO V. CAPlTVLO LX, 247

C A P I T V L O LX.

De como morreo el rey Mocriín. E de como António Cor-

rêa mandou a sua cabeia ao youernador com a noua
da vitoria^ ^- da sepultura que lhe Joy feyta.

V encida a batalha chegou Raix xarafo a António cor-

rea com sua gente: com que ateli esteuera nagoa sem
desembarcar, esperando o que sucedia aos nossos. E se

eles forào vêcidos presumiose que se ouuera de leuantar

côtreles, & isto eslaua claro polo ódio q lhes tinha, &
pulo q deixaua ordido em Ormuz. E António correa dis-

simulou coele ho desauergonhamêto de desembarcar a
tal tempo, & mãdou aos seus mouros que seguissem ho
alcanço aos imnngos. E eles reujelerào pola cidade mos-
trado que ho fazião, mas despois que loráo dentro não
ho quiserào fazer & nieteràse a roubala : onde logo An-
tónio correa entrou com a bandeira tangendo as trom-
betas diante, &. íoy ter ás casas dei rey que erào muy
grandes & sumptuosas, & junto delas achou hua galeo-
la q os rumes tinhào feyta, que algús lhe côselliarâo que
mãdasse queymar : mas ele náo quis. E feytos ali muy-
t(js caualeyros, fidalgos & outras pessoas hunrradas que
lho requererão, nào quis mais passar auàte por ser tar-

de q era meyo dia, & tornouse aa frota pêra fazer cu-
rar os feridos, & deixou a cidade em poder de Raix xa-
rafo: que tomou dela posse por el rey Dormuz, &, de
can}inho màdou António correa poer fogo a ceio & co-
renta & sete terradas q el rey Mocrim tinha. E na noy-
te seguinte estando todos dormindo se acendeo ho fogo
na bitacora da capitaina, & foy a reuolta tamanha que
lodos os feridos se leuantarào a acudir, & era ho fumo
tamanho q não auia quê podesse decer abaixo a apagar
ho fogo, & despois de muyto trabalho fuy apagado. E
nesta enuolla quebrarão os pontos das feridas quasi a
todos os feridos, & foy necessário tornarênos a curar:
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mas níguê ho sentio com ho grade prazer que tinhão
da vitoria passada. Ao outro dia foy António correa a
terra com os que [)oderão ir coele pêra laçar a galeota

que disse ao mar: & aquele dia lhe fez ho terreyro com
muyto grande trabalho por a Iranqueyra dos iininigos

estar diante q nã era ainda derribada: & ao outro dia

a lançou ao mar com muyfa fadiga, porq os nossos erão
poucos & não podião , & os de Xarafo não ajudauâo : &
António correa ajudaua como qualquer com quanto es-

taua ferido no braço dereyto, em que padeceo grande
dor, & por auer a galeota pêra el rey sufria tudo. E
lançada ao mar lhe pos nome Mocrina por amor dei rey

Mocrim : & deu a capitania dela a híi Gaspar correa.

E auendo cinco dias que fora a batalha, foylhe dito por
hu mouro da terra, & [)or outro de Raix xarafo q el rey
Mocrim era morto, & na noyte seguinte lio auiSo dir

enterrar a Catifa. E Raix xarafo lhe reqreo q ho mã-
dasse tomar ao caminho {)or quanto fora tredoro a el

rey Dormuz, &c era necessário que lhe cortassem a ca-
beça, &í que ele mandaria a isso sua gõip. JE António
correa ho consentio, & foy híj parete de Raix xarafo

chamado Raix çadradim q foy por capitão de doze ter-

radas cõ que tomou ho corpo dei rey Mocrim & ho Je-

uou a António correa q lhe mandou cortar a cabeça

:

que os mouros de Raix xarafo cauacarào por dentro tão

suíilmête que licou a pele do rosto com os olhos & na-

rizes : & despois a rechearão dalgodão cõ híaa aselha na
moleyra por õde se podia tomar, & parecia viua: & An-
tónio correa a mandou a Ormuz ao gouernador com a
jioua do que tinha feyto, & leuou a Baltesar pessoa &
Ruy correa q forão ê hila fusta. E coesta noua recebeo

ho gouernador muyto grande prazer cõ os nossos, & el

rey Dormuz com os mouros, & Hzerão todos muyto gran-

des festas. E ho gouernador foy dar graças a nosso se-

fior á igreja com todos os fidalgos. E ele & el rey Dor-

muz mãdarão fazer hua sepultura a esta cabeça na pra-

ça Dormuz : por honrra de cuja foy & por memoria Dã-
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íonio correa & dos que fízeráo aquele feyto , & forào a-

berlos nela dous letreiros hfi na nossa lingua, & outro

na Persiana que dizião.

A quinze dias do mes de Mayo de mil & quinhen-

tos & vinte hu , chegfou lio gouernador Dioe:o lopez de

sequeyra a Ormuz, & achou ho reyno de Baharein &
Catifa leuàtado contra el rey Dormuz, & mandou lá An-
tónio correa seu sobrinho cõ sele nauios & quatrocentos

homês & pelejou com Mocrim rey da dita terra, & a

sua cabeça jaz aqui : morrerão muytos mouros & alí^us

Christãos & forào muytos feridos. E os mouros vedo seu

desbarato lhe êtreg^arào logo Catifa: & também trouue

hija galeota que os rumes tinhào feyta que affora anda
em poder dos Portugueses. E ho gouernador mandou fa-

zer esta sepultura por honrra do rey que morreo como
bô caualeyro: & por memoria dos Christãos.

C A P I T V L O LXÍ.

De como Jorge dalbuquerq chegou a Pace, ^ determinou de

restiluyr no reyno ho príncipe q leuaua da índia,

jL^espois de lorge dalbuquerq partido pêra Malaca com
a frota q disse, seguio sua viagê ate chegar á ilha de
çamalra & surgir no porto de Pacem

,
pêra q se jjodes-

se resliluyse naqle reyno ho príncipe herdeiro dele co-

mo lhe ho gouernador dera por regimento. E surto nes-

te porto com toda sua arn)ada , teue maneyra como fez

saber aos principais de Pacem a causa de sua vinda. E
isto em segredo, porque ho tirano ho não soubesse & se

posesse em recado. E eles com ho aluoroço da vinda de
seu verdadeyro rey q muyto desejauão, se forão os que
poderão secretamente a capilaina: & hi lhes mostrou
lor^e dalbuquerque ho principe & ho IVIoulana : q eles

folgarão muyto de ver, & lhe disserào que sua vontade
era muy boa |)era ho receberem por senhor, mas que
não ousauão com medo do Tirano. E nesta pratica sou-

LIVRO V. II
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be íorge dalbuquerque que ho Tirano eslaua mu}'fo
íurtalecidu em húa íurtaleza julo da j>ou(iaçàu que era

híia legoa pelo rio acima : & era i)ua íràcjueyra larga

feyla em quadra que cercaua iiiia pouoaçào pequena on-

de ho Tirano moraua perlo da oulra grande que lhe fi-

caua como arrabalde. E nesla tranque}ra auia muyta
arleliiaria : & da banda do norte era cercada de sapal &
lerra apaulada, & linha a entrada dali j>er hua ponte.

E em hu canto da báda do sul tinha híja porta, &, da-

quela parle era cercada de caua chea dagoa. Dentro
desia tranqueyra no meyo da pouoaí^ào estauào as casas

do Tirano cercadas dnulra tràtjueyra da mesma maney-
ra da de fura cô duas portas peqnas , húa da banda do

sul & oulra de leste. E a fora esta íorlaleza ser tào íor-

le estauá nela seys ni\l homens de peleja, os mais deles

frecheiros, k, muylos de zaraualanas. E com quàto íor-

ge dalbuquerque isto soube: como era muyto esforí^ado,

& sabia q ho princi|)e linha justiça pêra aquirir ho rey-

no, determinou de pelejar cò ho Tirano se não quisesse

por be soltar ho reyno: & assi lho mandou dizer. Do q
se ele escusou , dízèdo q ho reyno era seu , & mais que
queria ser vassalo dei rey de Portugal, & pagarlhe pa-

rcas: q lorge dalbuqrq engeilou , dizêdo que el rey de

Portugal nà queria por vassalos senào os dereylos her-

deyros dos re3'^nos, 8c nà os q os tinhào por fort^a. E ve-

do a contumácia do Tirano, determinou de pelejar coele

;

& pêra ho notificar a seus capitães, os chamou a conse-

lho, &- ajuntouse coeles hu íidalgo chaujado Manuel da
gama q hi era chegado de Malaca ê hu. nauio darmada
j)era fazer arribar a Malaca os jvigos de Pegú

, q por

nà ire a Malaca hião descarregar a Pacè. E jiilos os ca-

pitães, lorge dalbuqrq lhe propôs ho regimêto q trazia

do gouernador acerca de resliluyr ho pricipe de Pace ê

seu reyno: &, ho poder de gele q linha ho Tirano, & co-

mo estaua forlalecido. E a gète que ele linha que nào
seria mais q duzêlos dos nossos. E todos forào dacordo

q pelejasse, & q nosso senor os ajudaria pois linhào a

justiça de sua parle.
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C A P I T V L O LXII.

De como el rey Dauru foy sobre Poc^ pêra pelejar cô o

tirano q tinha o reyno vsurpado.

J. endo isto assentado acertou de ch<^c:;»r a Parem el

rey Dauru com grande exercito, que tinha guerra coin

ho Tirano, & hia pêra h'> deí!tru}r por amor d«i prínci-

pe que era seu parête. K sabi(!a por lorge dalhuquer-

que sua chegada, porque era amigo dei rey de Portu-
gal, lhe niàdou dizer por hii mouro natural de Paceni :

que ele era ali vindo pêra restituyr ho principe de Pa-
cem no reyno, & destruyr aquele Tirano q ho tinha
vsurpado, E porque sabia que era amigo dei rey de Por-

tugal , lhe pedia que se afastasse donde fosse a peleja,

8c lhe deixasse a ele só aquela eu) presa : & porque a sua
gente, & a do Tirano toda andaua dii trajo mandasse
aos seus q no dia da batalha posessem na cabeça híis

ramos verdes pêra os desenferençarem dos immigos
,

porque os nossos auiAo datjer por esses a tod' s os que
os nào teuessem. E el rey Dauru foy disso contente, &
mandou pedir a lorge dalbuquerque que lhe fizesse mer-
cê do despojo q ficasse dos immigos despois que os nos-
sos não quisessem mais: porq esperaua em Deos que
lhe auia de dar vitoria. Feyio este concerto, fez lorge
dalbuquerque saber aos naturaes da terra conto auia de
dar na tràqueyra & em que dia, & mandoiilhes que se
afastassem do caminho por onde auia dir , & que teues-
sem outro tal sina! conío os Aurus.

II 2
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C A P 1 T O L O LXIII.

De como Jorge dalhuqueyq desbaratou óf- matou em
hum combate ao Tirano que tinha vsurpado ho reyno
de Pacem.

Viindo ho dia em q se auia de dar ho combate, esta-

do os nossos côfessados datjuela noyte os as>solueo hn
clérigo ante nianhaã, & despois de almot^arem fufàse

peio rio acima nc^s bateys ale onde dfs>euít)arcarào , &
em terra fez lorge daibucjuerínie Ires escoadròes de sua
gente que erão duzêtos homês : do priíueyro q loy de
sessenta homens era capilào doin Sacho anrriqufz, &
hiào coele Rafael calanho, & Dinis fernandez de melo,

Do segudo que era doutros tantos foy donj Afonso de
meneses íilho do conde de Cantanhede caualevro muy-
to esforc^ado. Ho terceyro leuaua lorge dalburjuerque

com ho restante dos duzentos homes , & acompanhauà-
no Manuel da gama, António de Miranda dazeuedo

,

Garcia chainho, Eylor de Valadares, Fracisco bocarro :

& outros fidalgos & caualeyros. E nesla ordem ao som
de suas tromb^^tas abalou pêra a fortaleza ao logo de hã

esteiro que passou per hua p(>nte, & seriáo dous tiros

de espingarda donde desembarcou á fortaleza, ik. áu ca-

bo & do outro estaua todo ho caminho cheo de gente,

assi da terra como dos A urus q todos estauao ê fauor

do pricipe &- fazia grades alegrias. E chegado tiom San-

cho perto da fortaleza comera a arteihana a desparar,

& a nossa espingardaria lhe respondeo, que por ser muy-
to pouca soaua muy pouco: porê começou de fazer muy-
ta obra, porque os nossos sem nenhu medo cô tpiàio e-

rao j)oucos remeterão á lran(jueyra pela banda do sul, &
chegaranse a ela derribando ujuyios dos immigos ctjm

as espingardas. Mas conio eles erào tàtos couío disse

soslinhàse muy esforçadamente: & nisto chegarão dõ A-

fonso de meneses &. lurge dalbuquerque com seus es-



LIVRO V. CAPITVLO LXlIÍ. 25 3

quadrões, & tonjarào ioda aquela btinda da tranqueira

enclieo, combalêdua inuy íurleiDeule. K vendo Jjinis

íernandez de melo quão ocupados oa iiiugos eslauào na

defensa da tranqueira, reineleo a [jorla q eslaua da-

quela banda cô Manuel da gauja , 6l E} tor de Valada-

res, & Francisco bucarro: & arrouibarào a poria cou) bú
vay & vè : Sc ainda nà t'oy arrobada quàdo ujuyli^s dos

iinmigos acodem a delendela com írechadas lào baslas,

assi darco como de zaraualaiia que quasi q ocujiauào to-

do hu vao da poria. E cò tudo os quatro entrarão as lan-

çadas, &L após ties outros mujtos: iSc aqui se renouou a
batalha cò grande fúria. E era milagre de nosso senhor
ver ião poucos como os nossos erao anlre tanta nmlli-

dào dimmigos. E sabèdo Jorge dalbuqrq conio a forta-

leza era eirada acodio a poria & entrou dèlro, & cô sua
tntrada se recolherão dos imigos pêra as casas do Ti-
rano, & oulros pêra a banda do norle: Sc os nossos fi-

carão de rosto com as casas do Tirano que como disse

estauào cercadas em redondo doutra tranqueyra tão for-

te C(.)mo a primejra. E aqui estauaa principal for(^a

desta fortaleza por ho Tirano ler ali suas molheres & H-

Ihos , &. as dos seus principais &, suas fazendas. E Jor-

ge dalbuquerque a comeleo cô sua gente feyta em liíi

esquoadrào, k hus tirauão cô as espingardas aos que
estauão encima, outros sobiào j)or escadas (jue pêra isso

Jeuauao, & sem temor das pedradas, írechadas &, lan-

çadas dos imigos se guindauão a cima, &, dali saltarão

embaixo após os immigis (jue ja de quebrados se retira--

uào , & abrindo húa das j)urlas que a Iràqueyra linha

enlrarào os outros que eslauãu de iora : & apertarão tão

rijo com os inimigos, que não ledo cora^-ào de se de-
fender por vetem q de cadauez os malauão mais come-
çarão de despejar pêra a banda do norte, & sayàose per
hiia pôle que esiaua daquela j)arle com suas molheres
&c fillus. E começiindo os ímigos de vazar por aquela
ptnte, foy dõ Afonso de meneses por acerto ler a ela

Com corenla dos nossos. E desejoso de matar ainda mais
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dos immigos dos q aijuele dia tinhci mortos deu neles

com os que hiào coele , & apertou os tão rijo que os fez

tornar pêra dentro. E vendo eles q lhes nâo ficaua onde
se podessem saluar, determinarão de morrer defenden-

dose , isL assi ho (izerào que nenhum nao ficou do Tira-

no ate ho menor, tirando algus que caliuarào & assi

muytas molhares, & a peleja duraria (res horas de relo-

gic» , em que morreriào dos immigos três mil segudo se

despois soube, & os quairocenlos forão dos principais,

& dos nossos morrerão quatro &. forSo muytos feridos: o

que foy mais milagre de nosso senhor que forc^a humana.

C A P I T V L O LXIIII.

De como ho principefoy recebidopor rey de Pace: é^ de co-

mo loKje dalbuquerquefez huaforlaleza em Pacem,

X omada a fortaleza foy saqueada pelos nossos & ho ro-

sulho que liies ticou foy Ioíto apanhado pelos A urus, cu-
jo rey se foy pêra lorge dalbuquerq, & lhe deu ho prol-

faça de sua vitoria com palauras de muyta aleg:ria polo

tirar de trabalho & mais de duuida se vencera ou nào:
& ficou mnyto mór ami^o 6c seruidor dei rey de Portu-
gal que dantes por ter tais vassalos. K sabendo lorge

dalbuquerque ()ue ho Tirano fora morto na batalha cora

os que ho seguião, & que não auia daiier contradição
em restiluyr ho principe no rey no, mandou loffo dar pre-

goes que tod(»s os da terra se ajuntassem pêra lho en-
tregar. O que eles fizerão logo aquele dia: & com muy-
to prazer lhe forão fazer reuerencia ás casas do Tirano,
onde ho lorge dalbuquerque apousentnu. E obedecido
ho principe por rey, & entregue da cidade: tornouse
lorge dalbuquerque com todos os nosst»s a armada que
eslana na barra: a cuja entrada da banda de leste de-

terminou de fazer híja fortaleza pêra assessego da terra,

& pêra estar a feytoria dei rey de Portuiral que assi ho

trazia por regimento. E aquele era ho melhor lugar por
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estar pegada com íio mar por onde podia ser socorrida:

& mandou dar conla desla determína(,ào a el rty : pe-

dindolhe que pois el rey de PorLuj^al queria tambê ler

ali aquela íorlaleza pêra ssegurant^a de seu eslado, &- não
lhe ser íevla c»ulra Ireiçào como a passada (jue ho aju-

dasse a íazela : & pois nao tinha necessidade da que ho
tirano deixara por eslar pacifico na cidade, que a man-
dasse desfazer : & lhe mandasse a madeira pêra fazer a
que dizia, &. gele pêra que a fizesse. Ao que logo el

rey salislez ê tudo, &l a íortaleza loy íeyta em breue
tejiipo com muros , baluartes Òõ lorres de madeyra , &
cercada de caua. É ela acabada Òl muyto bem artilha-

da deu lorge dall)U(juerque a capitania a douj ÍSancho
anrriquez seu gêrro, &, deixou íeytor , escriuães &. ou-
tros oliiciaes &. cè homês por todos. E poslo que Antó-
nio de miranda dazeuedo lhe requereo que lhe desse a
capitania da fortaleza, porque ho gouernador lha daua
por hu aluara q lhe nioslrou. E ele não quis, dizendo
que ho gouernador não podia passar tal prouisau)

, por
el rey lhe conceder que podesse dar por Ires annos a
capitania de qualquer fortaleza que hztsse : 6l assi hcou
dò Sacho por caí>ilào da fortaleza.

CAPITVLO LXV.

De como lorge de brito foy 7norto em ^chem com outros
inuytos de sua armada.

JL rosseguido lorge de brito por sua nauegação pêra
IVlalaca foy ler á barra da cidade Dachem na ilha de ça-
liiaira, q he rey no como atras disse, & he hua cidade
grade ao pé de hua lòbada q se faz àlre a cidade & hii

no, de modo q a lombada lhe íica por padraslo. He de
cassas térreas de paredes de terra cuberlas doía, somen-
te as casas dei rey tem algíia policia: he muylo abas-
tada de mantimenlos, pouoada de n)ouros, ò». seu rey
era lambem iDouro &. linha pouco eslado & pouca ren-
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da. E com tudo grande guerreiro ísc capital immigo dos
Portugueses, & írabalbana por lhe fazer quanto mal po-

dia: & porque lorge de brilo sabia isto, & principal-

mente por cobrar a fazenda que ali fora tomada de dom
loào de lima & doutros fidalgos como disse atras surgio

na sua barra. E surto dentro no rio, mandou dizer a el

rey que se espan(aua muyto dele querer ser immigo dos

Portugueses sendo todos c^s or.tros re3'^s da ilha de çania-

íra seus amigos, mandandcjlhe apontar o que lhes tinha

feylo, principalmenie a tomada da fazenda que digo:

rogandolhe que logo lha mandasse antes que anoyleces-

se , & náo lha màdando que iria por ela. El rey despe-

dio ho messegeiro com dizer que responderia: mas não
respondeo, porque nào determinaua de fazer cousa al-

gíia do que lhe lorge de brito pedia, antes lhe resislir

quàto [)odesse pêra o que se percebeo ho melhor que po-

de esforçando sua gente. E vendo lorge de brito que
tardaua a reposta dei rey, deuse por respondido que
queria guerra, & chamando a conselho seus capitães &
outros homens honrrados da frota : propôs algus males

que eJ rey Dachem tinha feytos aos Portugueses, polo

que deuia de ser castigado, antes que tomasse mais a-

treuimento do que tinha. No que todos acordarão que
se fizesse, & que ao outro dia pola manhaã desembar-

cassem : o que receado el rey Dachem trabalhou polo

impidir, mandando fazer aquela noy(e hija estancia so-

bre a lombada em que mandou assestar algus berços pê-

ra que tirassem aos nossos, não somête ao desembarcar,

mas se quisessem sobir acima: &: mandou a hu seu ca-

pilão que a goardasse com obra doylocenlos mouros os

mais deles frecheiros. Jorge de brilo como foy manhaàt

abalou pêra terra nos bateys da frota com a gente de

lanças, espadas, & adargas. E os besteiros & espingar-

deiros hiào ledos na fusta de Gaspar galo apartados, por-

que auião de ir na dianteira, & hião assi pêra desem-

barcarê logo juntamente & se porem de golpe em or-

dem : o que não poderia ser indo espalhados pelos ba-
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teys. E logo a desauentui-v^ í|ue aqui auia dacontecef

começou logo aqui de dar sinal
,
porque como vetasse

ainda ho terrenho & a fusta era grande & hia bem car-

regada não a deixaua ele remar tãto como os bateys q
hião mais boyantes & se reniauão melhor: o que íby

causa de chegarem a terra muyto pnmeyro que a fus-

ta, & em desembarcando comer^ão os mouros de despa-

rar os berços que estauão na estancia, com que lhe nâo

faziao nenhu nojo por estarem muyto ao sopé da lomba-

da. O que vendo ho capiláo dos mouros como era ho-

mem esforçado, quis ver se por sua pessoa cõ os seus

podia defêder aos Portugueses que nã sobissem pola

lombada, & lançase corrêdo por bua ilharga dela com a

mayor parte dos seus : dando grandes gritas , & tirando

muyta soma de frechadas. O que vendo lorge de brito

lhe pesou de não esperar pela fusta em que hião os bes-

teiros & pspingardeiros, & então conheceo ho erro que
nisso fez, porque se os teuera muy facilmête castigara

aqueles mouros contra quem mandou que fosse Louren-
ço godinho com os de sua capitania pêra os fazer ter.

E parecendolhe que ganhada aquela estancia da iòbada

não tinhão os mouros mais força, com desejo de se des-

pachar asinha não quis esperar pelos espingardeiros &
besteiros, & remete cõ os outros capitães pela outra

ilharga da lombada que eslaua despejada, & não parou
ate chegar á estancia: de que logo fugirão esses mou-
ros que hi estauão sem ousarem de fazer nenhua mos-
tra de resistência , & a fugida destes & ver ho seu ca-

pilão que pelejaua com Lourenço godinho a estãcia ga-
nhada , forão causas pêra q ele não tardasse muyto em
deixar a peleja & se acolher sem hiia parte nê outra re-

ceber nenhu dano. Neste tempo estaua el rey Dachem
prestes com mil homes muyto bem armados á sua vsan-
ça & quatro alifantes armados, & ouuindo estes a gri-

ta & reuolta que hia onde eslaua a estancia sayrão al-

gus fora da cidade a ver o que era: & em aparecendo
vio os loão serrão que era ho alferez de lorge de brito

:
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& como homem leiíe do siso sem Jho ele mandar reme-
te pola ladeira abaixo pêra onde aparecerão os ímigos &
após ele Lodos os outros quando ho virào partir, sem va-

ler a lorge de brito bradarlhes que se teuessem : porq

sua tençào era esperar poios besteiros & espingardeiros,

& dar na cidade com toda a gête posta en» ordê. E
quando vio que nào podia meter nela aqueles foyse coe-

ies : os imniigos que sayráo da cidade em vedo ir os Por-

tugueses se recolherão pêra a cidade , ôde el rey estaua

com toda sua gente & alifantes. E entrado os nossos a-

pos os ímigos que cuydauão ieuar de vencida, derão com
ho corpo da gente que os cercarão aritre as casas: &
começarão de os íerir muyto rijo de todas as partes, as-

si com frechas como com lanças darreuiesso cò que lhes

dauào niuy ínorlaes feridas, de que os prinjeyros que
morrerão forão Ljào serrão ho alferez , & hu Ayres coe-

Jho , & híTi Gaspar fernandez que hia por feytor de Ma-
iuco home muyto valente caualeyro, & tão conhecido

por tal que disse el rey dum Manuel a lorge de brito

quando lhe pedio a feytoria parele que era melhor pêra

matar hu mouro que pêra ser feytor. E este Gaspar fer-

nandez foy tomado por hij alifante que ho reíinou pêra

ho ar & da pancada que deu quando cayo morreo , ou

ho acabarão de matar os immigos que de cada vez aper-

tauão mais os nossos, q pelejauão com muyto esforço,

principalmète esses capitães & homens dubrigação : po-

rem os imigos erão tàtos & os tinhão tão apertados que

lhes não aproueilaua pelejar: & todos estes q digo forào

feridos & mortos, & antreles íorge de brito: com cuja

morte os q ficauão forão logo desbaratados & fugirão

seguindo os immigos após eles, matando & ferindo ne-

Jes. E indo assi encôlrarão com Lourenço godinho que

hia caminho da cidade, & quando os vio vir daquela ma-

neyra ,. voltou também a recolherse aos bateys , deixa-

do desem parados os q fugião sem os querer recolher

nem fázerse em corpo coeles : pelo que os immigos lhes

poderão ainda fazer mais mal & os seguirão quasi ate a



LIVRO V. CAPITVLO LXVI. 259

praya , onde os nossos mais desaliuados dos immigos se

recolherão aos baleys sem a fusta de Gaspar galo poder

ainda chegar por dar em seco. E recolhendose os nossos

híi Luys raposo Sl Pêro veloso ábos criados dei rey , &
da criação de lorge de brito pergunlarão por eje , & a-

chando que não era embarcado, disstrão q nunca deos

quisesse que senil)arcassem sem ele, & (ornaranse a me-
ter anlre os inimigos a buscalo, & matando miiytos de-

les forâo mortos: & coestes matarão os mouros bem se-

tenta homês todos escolhidos & de nonte, & forão feridos

muytos mais despan tosas feridas que lhes derão com lan-

ças darremesso que lhes passauào as coiraças, mas esles

viuerão despois todos, & dos mouros morrerão muyto pou-

cos.

CAPITVLO LXVI.

De como por morte de Torne de brito sucedeo na capi-

tania de Maluco António de brito seu irmão §- do tnais

q passou.

R ecolhidos os nossos c5 tamanha perda como digo,

Lourenço godinho se apossou da armada , & encomen-
dou as capitanias dos nauios aos escriuães deles , & por

conselho de todos se jiartirào logo dali pêra ho f»orlo de
Pedir que he a diante, porque não sayssern os imigos
& os tomassem : & como os nauios nào tinhào capitães

ouue algijs que se quiserSo leuãtar coeles & irse a di-

uersas paríes a fazer presas. F^ estando assi dous dias

despois de ali estarê eh», gon Anfonio de brilf), & saben-
do a morte de seu irmào fcyse pêra a capilaina, onde
antre outros papeis achou hu aluara dei rey: em que
lhe daua a capitania de Maluco por morte de seu irmão,
& por ele toniou posse da frota, & foy de todos' obede-
cido por capitão mór , íc proueo logo as capitanias dos

nauios dado a do galeão de Christouão correa a hu fidal-

go chamado António de melo, & a do nauio de Chris-

touà pinto a Lourenço godinho , & a de Francisco go-

KK 2
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diz a hu Francisco de brito chamauào dos oliuais , & a

da carauela de Louiêço godinho a hú seu irmão q auia

nome Pêro botelho , & a da sua carauela a hum Pêro

fernandez piloto. E repartidas estas capitanias se foy ao

porto de Pacê onde ainda achou lorge dalbuquerque , a

que algiis amigos daluoroços & nouidades aconselharão

q podia tirar a capitania de Maluco a António de brito

k, dala a outrem q era a dada sua por lorge de brito

morrer debaixo da sua jurdição, & nâo ser ainda feyta

a fortaleza de q auia de ser capitão, & que ho aluara

da sucessam Dantonio de brito não se entendia se não

sendo seu irmão ja capitão da fortaleza : & por isto qui-

sera lorge dalbuquerque lançar mão da armada. E de-

fendendose António de brito por muytas rezões , vierão

a concerto que se os capitães da armada Dantonio de
brito fossem contentes de lhe obedecer por capitão mór

q ho fosse, & se a lorge dalbuquerque q ele podesse

dar a capitania a quem quisesse. E forão tomados os

votos dos capitães, mestres, pilotos & honiês honrrados

da armada, & por todos votarem q querião António de
brito por seu capitão mór lhe ticou a capitania, & foy-

se cõ lorge dalbuquerq a Malaca ondeslaua Garcia de
sá por capitão da fortaleza, que a entregou logo a lorge

dalbuquerque por virtude da sua prouisam : & por na

ser ainda a moução pêra Maluco ficou António de brito

em Malaca ate ser vinda. E com tanta & Ião boa gente

como se ajuntou em Malaca, cessou a armada dei rey

de Bintâo de lhe ir correr como dantes.
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C A P I T V L O LXVII.

De como ho gouernador Diogo lopez de sequeyra mâdou
por capitão mór Diogo fernandez de beja a Cambaya,

^ do que lhe aconteceo,

JL^espois da paríida Dantonio correa pêra Baharem em
Agosto, màdou ho gouernador que estaua em Ormuz a

Diogo fernandez de beja capitão rnór da armada que a-

uia dir fazer guerra a Cambaya q se partisse, & que ho
esperasse da pôta de Diu ate ho rio de Madre fabá on-

de esperaua de fazer a fortaleza que ouuera de fazer

em Diu. No que ho gouernador não teue nenhía segre-

do antes ho disse pubricamêle. E coeste regimêto se

parlio Diogo fernàdez , cujos capitães forão, Nuno fer-

nandez de macedo no çamofim grande , & Gaspar dou-
tel ê híi nauio redondo, & Manuel de macedo em hua
carauela. E partido Dormuz aos vinte Dagoslo, & che-
gando á costa de Cambaya na parajem da cidade de Pa-
tane tomou ele dous zábucos de mouros q hião da outra
costa: &. Nuno fernãdez ouue vista de hua nao de mou-
ros que lhe fugio, porque em lhe tirando hu bombardeia
ro nosso hua bombardada deu na relinga da vela & rom-
pea, & em quanto a remedarão acolheose a nao. E dali

íby logo ter coele outra muyto grande q hia do estreito

& leuaua por cada banda dez bombardas roqueyras , &
hião nela cento & vinte mouros brancos de peleja muy-
tos deles espingardeiros a fora outros, & molheres & me-
ninos, & carregada de niuyta mercadaria : & ele lhe deu
caqa ate a encaualgar. Vedo os mouros que os toniauão
parece que confiados na grandeza de sua nao : que es-

pedaçaria ho galeão se ho encontrasse em cheo, poserão
a proa nele indolhe de balrrauento : & se ele não arri^

bara ouuerâno de partir polo meyo, tão poderosa era a
nao. E como ela ficou tão perto do galeão mandou Nuno
fernandez aos mais dos nossos que se inelessem na ai-
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caçoua (lo galeão, & cobrir a entrada Cdm hu pano: porq

os mourcts vendo pouca g'enle lhe nào cjuessem medo
& nào fugisse , & assi foy : por onde a nao foy log:u a-

ferrada por proa , a que cinco ou seis dos nossos acodi-

râo com Nuno fernandez, & enlraráo dentro coeie : &
os outros ficarão de popa por onde cuydarào que se a

nao abalnoasse. E como os mouros se viiáo entrados

arremeteram a António daraujo, que foy ho primeiro que
entrou , & deràlhe hija cutilada por Ima perna. E ho se-

gundo f(jy Aluaro de brito filho de Nuno bt>rges , a que
ferirão na cabeça sobre hum olho: de maneira que lot^o

ho derribarão, & a Nuno fernandez com hu zajjoncho

per híia ilharga, com qne lhe desentressoiharam as cou-

raças. Os outros mouros também se poserão polo bordo

da nao, &, lirauSo muytas frechadas, pedradas, & es-

pino;ardadas , & era a barafunda muyto grande. E esta-

do õs nossos que estauão na nao neste perigo, & sen-

lindoho os que ficauào no galeão socorrerãolhe. E dan-
do Santiago nosn)ouros entrarão por popa, & destes que
entrarão obra de quatorze começarão de pelejar com os

mouros: q os outros meteranse logo a roubar a nao. E
com a peleja dos t>osáos afroxarão os mouros de proa &
desaliuarão Nuno fernandez, & os outros por acodirem
ans de popa : onde os nossos matarão a mor parte dos

mouros, princi()almête os bombardeiros que logfo os co-

nhecião poios murroês: & os outros forão catiuos com
toda a n>ais gente da nao, que foy logo passada ao ga-

leão. E porque não auia agoa pêra tantos mandou Nuno
fernandez a dous bombardeiros nossos que esteuessem a

bordo com senhos marrões & matassem coeles todos os

mouros honiês : & assi ho fizerão, & deitauãnos ao mar,

& somente ás molheres & meninos derão a vida. E des-

pois de baldeada a mor parte da fazenda da nao no ga-

leão : mandou Nuno fernandez a dous carpinteir<is que
lhe fossem fazer dous rombos pêra se meter no fud<». E
eles com medo fizerãolbos : tam pequenos que pode en-

trar pouca agoa. £ tãmbem porque despois de saldos

,
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algiis mouros que «e esconderão na nao , vendo os rom-
bos que Jhe fizerào : & sentindo conio a deixauáo lapa-

ranlhe os buracos, de modo que a nao se narn íoy ao

fundo. E isto seria ale as noue horas do dia. E cuidan-

do Nuno fernandez que a nao ficaua bem arrombada dei-

xou ha.

CAPITVLO LXVIII.

De como Hagamahmut saio com alyuas fustas de Diu a
pelejar com os nossos, c^ os desbaratarão: metedo no

Judo ho nauio de Gaspar douíeL

JDi como isto fosse obra de seis legoas de Diu, ouuerão
os mouros vista dos nossos. E sabendo ho Meiiqaz que
ja hi estaua, & sabia q os nossos estauão coele de guer-

ra, mãdou logo a Hagamahmut q saisse cõ ate xviii fus-

tas aos nossos, & ele ho fez assi : Com que eles quan-
do virão as fustas hcarào todos bem agastados

,
porque

como auiào de passar Golfão traziào a artelharia abati-

da: & as portinholas do lume dagoa calafetadas, porque
lhe não êtrasse ho mar dentro, &. vinhão os nauios assaz

dempachados cem fato : o que algú tanto foy descuido

dos nossos capitães, porque como ouueráo vista da cos-

ta de cambava: & mais tam perto de Diu logo se ou-

ueráo daperceber : & mais sabêdo que as fustas lhe a-

uiào de sair em auendo vista deles : assi que vendo as

os nossos quiserãose aperceber, mas elas náo lhe derão

lugar pêra isso. E Hagamahmut mandou a duas que to-

masse a nao dos mouros & a leuassem a Diu : & assi ho

fizerào, & as outras reparlio pêra que pelejassem com
os nossos segundo lhe pareceo q abasíariáo pêra isso. E
como ho velo era calma terçaualhe bê pêra a peleja. E
os nossos quando virão repartir as fustas cuidarão q não
fosse a cousa como foy : porem os mouros que leuauão

ê determinação de os destroirem de todo, remeterão hús

& outros ao nauio q lhes coube: & cercarannos polas

popas 5 & começarão de os sacudir com a artelharia que
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trazião muy boa, & os nossos ali nhua pola causa q di-

go, principalmêle ao lume dagoa : que a dos altos co-

mo as fustas erâo rasteiras não lhe podia fazer nojo

:

nem os nossos não lho podião fazer cõ outras armas,
porq os mouros tirauão em roda viua tanta espingarda-

da , & frechada, que era pasmo. E ho primeiro nauio

com que apertarão foy ho de Gaspar doutel (juestaua

mais a lanço: & metianno no fundo quanto podião, ho
que ele vedo: & que não podia escapar determinou de
aferrar com os Tmigos posto que erão muy tos em dema-
sia

,
porque por ser muy esforçado lhe pareceo q se po-

deria assi ajudar deles: & coesta determinação mandou
atracar ho batel pcra se meter dêtro com os do nauio:

ho que eles não quiserão dizendo que os mouros erão

tantos que parecia doudice cometelos : & ele respondeo
que melhor era doudice que couardia porque não podia

ser mayor que deixarse assi morrer como deixarão, por-

que não tardou niuyto q se acabou ho nauio dencher
dagoa de popa: & adernado dela leuantou a proa pêra
cima & foyse ao fundo, com morrerem os mais dos nos-

sos : & algijís q escaparão nadado forão tomados dos mou-
ros com grandes gritas que dauão com prazer de tama-
nha vitoria, & muyto mais esforçados q dantes forão a-

judar seus companheiros, que pelejauão com ho capitão

mor & com Nuno fernandez
,
(que de Manuel de ma-

cedo parece que não fazião conta por a sua carauela ser

pequena) & os que cercarão ho capitão mor lhe derâo
híia bombardada ao lume dagoa abaixo do conues que
ho meterão no fundo se não acodirão logo cõ híj bacio

de prata dagoa as mãos q não se achou outra pasta de
chiibo, & pregado hu coiro por cima vedouse a agoa
que não entrasse: & cõ tudo ainda ho ouuerão de me-
ter no fundo segundo apertauao coele , se ho não defê-

dera ho seu batel que era híli batelão grande com hCia

tilha em que trazia híi camelo & dous falcões : que va-

rejarão tã bem as fustas, q as tizerão afastar de lonje ,

& assi ficou liure ho capitão mor & não lhe matarão riin-
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griíê. E como Nuno fernàdez náo teuesse outra tal de-

fensão, os mouros q ho côbalião ho apertauã tã rijo que
quanto parecia sobel.i agoa do bordo ate a gania era

cuberto de frech.is que os íuiigos pregauão nele : k, cois-

to tanta bombardada que náo se lhe podia ningue em-
parar. Porque estando Im bõbardeiro no conues com hu.

falcão as costas pêra tirar aos iniigos , daihe hii pelouro

poios peitos & n)atouho: & outro entrou por hua porti-

nhola da despesa do galeão qstaua calafetada por ser ao

lume dagoa , & leuou as pernas ao despenseiro , & hu
pedaço dum hombro a Aluaro de brilo queslaua ali feri-

do: Sc passando auante matou liua molher, & leuou hiia

mão a hu menino, & híja nádega a hu home: Sc assi fe-

rio outras quatro pessoas, & forcão por todas noue : &
outro pelouro cj leuaua de mestura híia roca deu na ca-

beça do escriuão do galeão & leuoulha: &c assi matou
outro home criado do bispo q então era de lamego, &
agora he arcebispo de Lisboa , & ferio despois bê sete

pessoas. E quia nosso senhor q estando os nossos neste

tamanho aperto começou de ventar algu vento que era

antre terrenho & viração que assi como começou come-
çarão os fíossos de fazer caminho, mas nem por isso as

fustas deixarão de os seguir ás bombardadas: porq co-

mo ho veto era galerno podião com os nossos nauios, &
apertarãnos tanto que os íizerão meter na enseada de

Cambaia, indo com tala necessidade dagoa q a cada
pessoa se não daua mais que mea fiá dagoa por dia : &
isto os apertauã mais que as fustas, se não quando lhes

da híia trouoada seca: & foy tam rija que as fuslas se

acolherão ho mais q poderão, & (ornaranse a Diu. E ve-

do os nossos as fustas acolhidas surgirão, & surtos lhe

sobreueo outra trouoada molhada com que se fartarão

dagoa: & após ela forão dar coeles dous zãbucos de niou-

ros de Rraua , carregados dcscrauos pretos ,& Sãdalo

brauo: & tomados foise ho capitão mor a Chaul a tomar
agoa & mantimentos, que estaua hi híj feytor nosso cha-

gado Diogo paez & tomado ho de que linha necessida-
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de tornousse a buscar ho gouernador, pera lhe dizer que

não curasse de cometer fazer forlaieza em Madre faba :

porque soube q Meliqueaz soubera dos nossos que es-

caparão do nauio de Gaspar doulel , a deleriuinaí^ào do

gouernador de querer hi fazer forlaieza e»u tornando

Dormuz & logo se ajjercebera pêra lho defêder, & por

isto foy grande mal descobrir ho gouernador sua deí.er-

niinaçào como atras disse: que se a nào descobrira po-

derasse ali fazer fortaleza. E Diu nào dera despois tan-

to trabalho como deu.

C A P I T V L O LXíX.

De corno partio de Portugal dom Duarte de meneses

por gouernador da índia
, ^ de como chegou lá com

toda sua armada,

Oabendo el Rey de Portugal que na Índia começauão
dauer aiuoroços de guerra, & q alguiis Reys & senho-

res começauào de declinar da obediência &c acatamen-
to que dantes tinhão ao seu nome: quis mandar hú go-

uernador que tornasse a restaurar isto no primeiro esta-

do. E pêra isso escolheo a dom Duarte de meneses ca-

pitão da cidade de Tangere em Africa, onde em muy-
los annos tinha dado assaz de testemunho de seu esfor-

ço & valentia contra os mouros em muytas batalhas que
vencera: & ê lhe entrar tanto pola terra que chegou
aos Motes claros (cousa que os mouros nuca cuidarão,

Sc que os muyto njais espantou que lodo ho passado) &
por esta experiência que auia de dom Duarte, & por

ser filho do cõde de Tarouca : jirior do Crato & alferez

mor dei Rey lhe deu ele a gouernan(^a da Índia cõ muy-
ta auantajem do que ate li tizera aos outros gouernado-
res. E despachada sua armada se partio de Lisboa a cin-

co Dabril anno de mil & quinhentos & vintehíi. E os

capitães que leuou forào estes, dom Luis de meneses
seu irmão que leuaua a capitania mor do mar da índia:
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Martim afonso de melo de Santarém que leuaua hCia

viajem pera a China, por capitão mor de três nãos a fo-

ra a sua: cujos capitães erão Vasco fernandez Coutinho

& Diogo de melo, seus irmãos & Pedromê irmão do es-

tribeiro mor que hião por capitães desta armada , & lo-

bão de melo da siiua , que hia pera capitão de Coulão &
Vicente gil filho de Duarte tristão hum armador, E par-

tida esta armada sem lhe acontecer cousa que seja pe-

ra contar, chegou a costa da índia em Agosto: & es-

tando surta sobre Baticala, chegou hi dom Aleixo de
meneses

,
que como abrio a barra de Cochim se partio

com três gales, de que erão capitães, dom lorge de me-
neses, Francisco de mendoça, André de sousa chichor-

ro, que hia caminho de Madre faba a buscar ho gouer-

nador Diogo lopez. E dando rezão a dom Duarte do es-

tado em q a índia estaua seguio sua via. E dom Duar-
te se foy a Cochim onde se apousentou na fortaleza, &
começou logo dusar do officio de gouernador.

CAPITVLO LXX.

De como António correa ouue a ilha de Baharé^ ^ a for'
taleza de Catifa : ^ se tornou a Ormuz.

v^omo el Rey IMocri foy morto, híi seu sobrinho cha-

mado Xequehamet a que a gête da terra obedecia man-
dou pedir seguro a António correa pera lhe hir falar pe»

ra lhe entregar a ilha de Babarem & a fortaleza de Ca-
tifa : porque todos os da terra qrião estar a seruiço de!

Key de Portugal , & em sinal de aquilo ser verdade lhe

mandou dous raualos Arábios. E este recado lhe leuou

hii mouro home muyto aluo & rosado, vestido ao modo
Veneziano de pano de cor de bredo. E dado por Antó-
nio correa ho seguro viose com Xeque hamet, q Ihen-

tregou a ilha & fortaleza, conj condi(;ão que lhe desse

passagem pera a terra firme a ele & á gente estrãgeira:

& António correa lha deu lambem cõ condição, que não
LL 2
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leuasse nenhuns armas nê caualos de que tinha nauyíos,

E feita a entrega coes(as condições, í'oy dada a passa-

gem a Xeque liamet & a sua gête : & passou os Kaix
xarafo nas suas terradas : & despois que passarão ho
mesmo Xaraío foy tomar posse de Catiía por el Rey de
Portugal, & por el rey Dormuz. E António correa fez

gouernador de Babarem Raix bubacahum mouro Ará-
bio capiláo principal, & muylo bom home de que a gen-
te da terra foy mnyto contente. E restituído todo ho
reyno de Babarem a el Rey Dormuz, & ficando tudo em
paz parliose António correa caminho Dorniuz aos doze
dAgosto & não esperou por Raix xarafo, por ter grade
receyo que achasse ja ho gouernador j)arlido pêra Cam-
baia j)orque nào lenaua em regiinenlo que esteuesse em
Babarem mais que ate vinte cinco de lulho: por(jue cõ-

pria ao gouernador partir cedo pêra Cabaia, porque de-
sejaua de fazer a fortaleza em Madre faba antes q de
Portugal fosse outro gouernador. E pola pressa q Antó-
nio correa teue de sua partida deixou dauer muytos ca-

ualos & outras cousas ricas
,
que ficarão em poder de

Raix xarafo & ele as deixou por fazer ho que deuia : &
hir a leiíq^o ao gouernador que fazia dele muyta conta:
de (juem foy muylo bem recebido chegado a Ormuz. E
el rey Dormuz lio mandou logo visitar dizedo que ho
não fazia per si por estar doente de hua perna. É An-
tónio correa ho foy ver, & ele lhe fez muyta hõrra : &
lhe màdou dar hu terçado douro, & hua adaga, ambos
muyto ricos & hu caualo selado com hua sela & goarni-

ção de prata, & peças de brocado & outras peças de se-

da : & a seu irmão q hia coele outras, &, huâ adaga &
terçado ambos ricos: & assi raãdou dar peças ricas a

todos os capitães & fidalgos que forâo coele na armada
que ho acfimpanharão

,
pedindo a todos muytos [)erdoês

de lhes dar tam pouco : porque se fora senhor de todas
suas rendas como dantes que lhes pagara os gastos & os

trabalhos como merecião. E despois de chegado Antó-
nio correa, chegou da hi a algus dias Raix xarafo cõ
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sua armada, & eiiirou niuyto soberbo por hir com os

nossos &: suceder a cousa là bem como sucedeo.

CAPITVLO LXXI.

Do conselho que ho pay dei rey Dormuz lhe deu q não
Jizesse treição aos nosios. E de como a Irei^âo Joy des-

cuheria ao gouernador,

V indo Raix xarafo de Baharê trouue mais propósito
de fazer cõ el rey Dormuz que se leuantasse, porque
vinha muyto poderoso de gele : que toda a da armada
que ieuou a Baharem era sua, & pi)r ser goazil Dormuz
& filho de Haix noradim , cuja feilura erào os mais de
seus moradores tomou ujor alreuimenlo pêra se Jeuan-

tar : & por isso falou logo com el rey como chegou : &
sabendo que estaua em propósito de se leuantar persua-

dio ho que permanecesse. E sabendo ho pay dei Rey
que ele linha esta determinação como velho, sabedor &
prudente lhe íez híja faia: em que lhe Irouue á memo-
ria os beneficies que recebera Dafunso dalbuquerque ê

ho liurar do caliueiro de Raix hamet , &, em ho resti-

tuir no reyno ledo tudo em seu poder: &c que sempre
ho tratara como a filho, & assi recebera muytas aiuiza-

des dos nossos: & posto q el Rey de Portugal lhe to»

masse sua fazenda nào era de modo que lhe náo ficasse

largamente ho necessário pêra seu gasto, & que pois

ele nào tinha dàles mais (porque ho resto se gastaua a

vôtade do goazil) nào lhe desse gastalo el rey de Portu-

gal porque ooisso ficaua seguro das treiçoês que auia em
Ormuz: porque ele nào lhe auia de tomar mais que a

fazêda com partir coele , k, ho goazil não somente se a-

uia de contentar de lha tomar mas ainda a vida como
costumauão: por isso que lhe rogaua que se nào leuan-

tasse. E com quanto este conselho era como de pay,
persuadio ho mais ho de seu sogro Hoxeque que sem-
pre ho niatinaua que se leuantasse. E come<^ãdosse isto
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dordenar, Raix de lamixá q sabia parte desta cousa co-

mo era grade amigo de Manuel velho cõ quê era côpa-

nheiro nalfãdega disselhe hum dia: que Raix noradim

seu pay lhe deixara êcomêdado qunndo morrera que fos-

se sempre muyto leal aos nossos
,
porque eles ho resti-

tuirão em sua honrra q lhe Raix hamet linha vsurpada

& ho vingarão dele: & porque lhe ele prometera de ho

fazer assi , lhe queria descobrir hija cousa em que hia

muyto ao gouernador: & islo fazia porque ho tinha por

irmão & queria que ganhasse as aluisaras disso: & des-

cobriolhe como el Rey (ralaua de se leuantar, & deler-

minaua de mãdar queimar a frota do gouernador por-

que não teuesse em que se acolher: ou deixalo pêra

despois q se fosse & tomar a nossa fortaleza. E cuidan-

do Manuel velho que daria nisto grande nona ao gouer-

nador, despois que soube que Miramahmet morado, &
ho Xeque erào os que mais conselhauao e! Rey que se

jeuantasse: rogou a Raix dela mixá que quisesse dizer

aquilo ao gouernador, & ele disse q diria sendo ele lin-

goa
(
porque sabia bem a Persiana ) & dizendo ele que

si forãose a casa do gouernador hu dia pola sesta, ode
lhe descobrirão em segredo ho que disse: do que ho go-

uernador não fez nhili caso nê recebeo coisso nhua alte-

rar^ão: & Manuel velho dissimulou cõ Raix dela mixá
dandolhe muytos agardicimêtos da parte do gouernador.

E ainda sobristo porque pareceo a Manuel velho q ho
assessego Dormuz eslaua na morte do Xeque, & de Mi-
ramahmet morado, ofereceose ao gouernador pêra os

matar secretamête quãdo hino de noyte pêra casa dei

Rey, per hu lugar secreto que lhe dissera Raix dela mi-

xá , & ho gouernador não quis. E não abastou este aui-

so que lhe estes dous derão mas ainda sobristo Raix ha-

met outro irmão de Raix xarafo disse ao gouernador
que se queria ter Ormuz em paz que quando se fosse

pêra a índia não deixasse nele ho xeque sogro dei Rey,
& ho gouernador atêtou tão pouco por isso que não lhe

perguDlou a causa porque ho dizia, nem como ho sabia,



LIVRO V. CAPITVLO LXXI. 271

nem menos tomou seu conselho : E sobreste lhe deu
Fràcisco de sousa tauares outro. Que sabendo ele q Raix
xabadim estaua ê Orfacão da mâo dei Rey Dormuz,
que dantes se mostraua escandalizado dele mandandoho
prender : disse o ao gouernador & que lhe parecia a-

quilo mu}'to mal, & que era pêra se entender que el

Rey de Ormuz queria ordenar algua treit^ào, & por isso

ho tinha ali: que deuia dir sobrele &, tomalo. E ho go-

uernador íez sobrisso algus cõselhos. E acordousse que
fosse sobre Orfaca & o tomasse: & por derradeiro nào
quis fazelo por ser muyto contiado» Porem a verdade nào
se soube saluo que se dizia que estaua muyto descon-

tente por el Rey de Portugal nào deixar em seu arbitrio,

& no parecer do conselho da Índia a maneira de como
se auião de poer os nossos oíficiaes nalfandega Dor-
muz se nào taixar logo la tudo : & dizia quet Rey es-

criuia na área: & por este desgosto parece que nào com-
prio ele ho regimento dei Rey, que era mandarlhe que
fizesse em Ormuz duas fortalezas , & recolhesse a elas

todos os nossos que morauào fora da fortaleza, onde dei-

xaria oytenta homês de caualo , & no mar hi^ia boa ar-

mada : porque desta maneira íicarião os mouros enfrea-

dos pêra se não leuantarem : &, de tudo isto ho gouer-
nador nào fez cousa nenhua, mas ainda ho dinheiro que
rendia a alfandega, que el Rey mandaua que se reco-

Ihese em hu cofre, & que ho teuesse Manuel velho em
poder, ho entregou a el Rey Dormuz & lá estaua: & a
frota q deixou a Manuel de sousa tauares caj)i(ào mor
Dormuz, foy hu nauio em que ele andasse, & hiia ca-

rauela de que era capitão lohào de meira , & em hua
galeota Francisco de sousa ho brauo , & em hua fusta

Fernão daluarez dega, & em todas tara pouca gente que
não era nada : ho que vendo ho capitão da fortaleza dõ
Garcia continho lhe pedio & requereo que lhe deixasse

mais gente, & que olhasse como ficaua a terra bolida

:

& ele lhe deu enlão trezentos hon)ês. E dizendo dom
Garcia que era pouca gente , dixelhe ho gouernador
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que deixasse a fortaleza & que a daria a quem a de-

fendesse com aquela genle.

C A P I T V L O LXXII.

De como ho gouernador mudou ho conselho que linha

de fazer fortaleza em Madre faha ,
^' a começou

em Ckaul.

Ueixando ho gouernador Ormuz também apercebido

pêra ho grande perigo em que ficaua, apercebeo sua

partida pêra a índia. E dissimulando el rey Dormuz a

treiçào que queria fazer, rogoulhe que deixasse algum
nauio pêra lhe leuar hú embaixador que queria mandar
a el Rey de Portugal, & assi hfia lenda rica & outras

peças que lhe queria mandar de presente: que fingio

que sestauão fazendo. E ho gouernador deixou a Pêro
da silua de meneses capitão de hfia nao que leuasse este

embaixador: & isto feito partiose na fim de Setembro,
com fundamento de fazer hiia fortaleza no rio de IMadre

íaba, & pêra isso leuaua a nao Serra de que hia por ca-

pitão Aires correa, carregada de petrechos & munições
necessárias & algus rumes catiuos, pêra ajudarem ao

trabalho. E chegando a ponta de Diu que não achou
Diogo fernandez de beja com sua armada , ficou espan-

tado de ho não achar polo que lhe tinha mandado: &
parecendolhe que seria a correr a costa foy surgir na
barra de Diu. Ho que logo Meliquiaz soube, & conjo

também sabia que dom Duarte de meneses era chega-

do pêra gouernar a índia, mandouho dizer ao gouerna-

dor com tenção: que se hia pêra lhe fazer guerra que
lha não fizesse: Porem ho gouernador não lhe respondeo

nada, & deixouse estar. Ho que vendo Meliqueaz man-
dou logo muyta gente a Madre faba , receando que ho

gouernador quisesse ir lá fazer fortaleza como tinha sa-

bido pulos nossos, que tomarão do nauio de Gaspar dou-

tel : & assi mandou meler mais gente & artelharia nas
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fustas que eslauam a visla do gouernador. Que estan-

do assi surto os Rumes catiuos que estauão na nao Ser-

ra qujsserão antes morrer que viuer caliuos, & por isso

buscarão maneira pêra poerem fogo em hum payol on-

desíaua poluora em que se acendeo de maneira que nun-
ca lhe poderão valer que nào ardesse a nao & quasi quan-
tos estauão nela, & foyse ao fundo. E ficando ho gouer-
nador mujto agastado por esle desastre: & por se per-

dera os perírechos Sc munições pêra fazer ali a fortale-

za, & lhe serem necessários outros, & os não ler, & lhe

parecer que os teria em Chaul : determinou de .ir íá fa-

zer a fortaleza , & por isso se foy pêra lá , & na foz do
rio achou Diogo fernãdez de beja

,
que lhe contou co-

mo lhe os mouros meterão no fundo ho nauio de Gaspar
doutel & desbaratarão a elle & aos outros capitães: &
como I\]eliquiaz tinha fortalecido Madre faba

,
porque

não podesse fazer lá fortaleza : polo que se ele tirou da-

quela determinação: & assentou de a fazer em Chaul,
sobre o que tinha mandado Fernão camelo ao Nisa ma-
luco. E esta fortaleza fez por fazer algfia cousa, que se

achaua corrido de não ter feito nada , & da pouca se-

gurança que deixaua em Ormuz, do que ele andaua as-

saz descontente, & assi ho dezia. E porque as nãos em
que ãdauão Lopo de azeuedo & Christouao de saa erão

da carreira mandou os daqui pêra Cochim , & ele en-

trou pêra dêtro do rio, & foy surgir com toda a arma-

da diante de Chaul, onde achou Fernão camelo com re-

posta de Nizamaluco, que dana licença pêra se fcizer a

fortaleza, com condição que lhe mandasse ali vender ca-

da anno quatrocentos caualos Arábios. E com tudo pe-

saualhe muyto de se fazer segundo ho gouernador foy a-

uisado : & por isso se confederou logo ho gouernador

com Mamonacodá hum mouro honrrado natural da ter-

ra, & muyto principaJ nela: & ho peitou tanto que lhe

deu maneira como ouuesse pedra & fizesse cal, pêra fa-

zer a fortaleza: & assi lhe desse madeira & outros ma-

teriais necessários parela. E pêra se fazer este concer-

LIVRO V. MM
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to hia ho gouernador cada dia a lerra, & de noyte tor-

naua a (iormir a frota: & neste terapo mandou fazer híia

tranqueira bem fortalecida dartelharia pêra se defender

se viessem ímigos , em quanto fazia a fortaleza: & isto

porque teue por noua cerla que Meliqueaz se vinha a

Baçaim pêra ver se lhe podia impedir que não fizesse

fortaleza, porque lhe pesaua muyto de a ter tam vizi-

nha de Diu : & porem despois se soube que Meliqueaz

não era ho que hia a Baçaim, se não Hagamahmut por

seu mandado, & que leuaua todas as fustas : & por isso

ho gouernador se fortalecia, & de dia estaua em terra

dando ordem aos que tirauão a perira & fazião a Cal , &
de noite hia dormir á frota, & a gente conm íicaua em
terra.

C A P I T V L O LXXIII.

De como dom Aleyxo de Meneses chegou a Chaul^ ^' de

como Hagamahmut capitão de Meliquiaz correo per
mar aos nossos.

J^i este tempo chegou dom Aleyxo de meneses aChauI,
& cotou ao gouernador como era chegado dom Duarte
de meneses |)or gouernador. E con) tudo se deixou es-

tar ate ser feita algiia parte da fortaleza: & auendo al-

gus dias que dom Aleixo era chegado, se leuantou su-

pitanjente hij grande rumor antre a gente da terra, di-

zendo que vinha Meliqueaz. E como os nossos ho ouuis-

sem foy tamanho ho medo em algils, que se embarcarão
Jogo sem mais esperar : & outros dezião ao gouernador
que se embarcasse, porque Meliquiaz trazia muyto gra-

de armada &c muyta gente, & se ho esperassem em ter-

ra que os moradores dela se ajuntarião coele & os trata-

rião muito mal. E ho gouernador não quis tomar tal con-
selho : antes acodio aos que se eiiibarcauão

,
pelejando

coeies de palaura porq se embarcauã sem seu mãdado
deteueos. E nisto veo ter coele António correa , q com
quanto ouuio ho rumor que hia, não deixou douuir hua
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miása que estaua ouuindo: & acabada foy ajudar ao ço-
uernador a deter os que se embarcauão

,
que era sem

causa, porque Hagamahmut era o que vinha, & n;\o IVle-

liqueaz: & esle ainda Jonge , & trazia sua armada. R
sabendo ho gouernador a verdade, mandou a dô Aleixo
que saisse ao mar a pelejar com os ímigos , & que fos-

se em sam Dinis, Sc que ho acompanliassem outros dous
galeões & a carauela de Manuel de macedo , & as Ires

galés: em que por trazerem pouca gele mandou íio go-

uernador meter aigúa de sua armada, o que (oíIos faziào

de maa vontade, assi fidalgos como dos outros: & a re-

zào disso era por andarem desconlentes do gouernador,
& por verem que aquilo nào era peleja cm que se ga-

nhasse honrra, por ser de perigo sem se niníruen) poder

aproneitar de suas forças. E com tudo Francisco de sou-

sa tauares se embarcou na galé de Francisco de mendo-
íja : & indo do Aleixo polo rio abaixo acalnioulhe ho ven-

to & nào pode sayr dele, & virão os nossos que anda-

uão os imnngos ás bomhardadas com hua nao nossa: &
esta era de Pêro da silua de meneses

,
que vinha Dor-

muz onde ficara esperando polo embaixador Sc presente

que el rey de Ormuz dizia que auia de mandar a el Rey
de Portugal : & vendo Pêro da silua que tudo erào di-

lações nào quis mais esperar & partiose: & indo pêra

entrar no rio de Chaul topou os immigos que andauào

nas fuslas que ho cercarão logo, tirandolhe muytas bom-

bardadas: & con)o os nossos vinhào desapercebidos nào

poderão aproueitarse de sua artelharia. E por a nao spr

podre, & as bombardadas dos immigos muytas, mele-

ràna no fundo: & ho capitão com os mais q vinhào nela

forào afcgados: & algus que íicarào sobela agoa forào

tomados. E antes da nao ser metida no ffido quiseralhe

dô Aleixo socorrer por estar a visla : & mandou ás g-a-

les q socorresse a remo, o q elas fizera, &: ao sair da

barra como ja a njio era mel ida no fundo chegarão as

fustas, & nieleràose coele ás bôbardndas tam rijo que

os fizerào deter: & na galé de dô lurge uiatarão três

MM 2
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hotr.ês cô hu tiro & assombrarão niuylos. E assi esteue-

râo ate a tarde que dom Aleyxo sayo fora : mas como o

vento era contrairo foyihe forçado surgir na costa, &
por isso nào pode chegar ás fustas questauào a sua vis-

ta : de q aqueJa noite fugio liu dos nossos q fora catiuo

na nao de Pêro da silua, que contou a dò Aleixo o que
lhe acõlecera. E como foy manhaà os nossos se fizerão

á vela pêra pelejar com os ímigos
,
que como os virão ir

juntos em corpo, & q as galés & bateis licauà coeles ela

por ela: Sc cuydando que sai&se toda a outra que sabião

queslaua dentro: retirarãse contra Baçaim, dõde (orna-

rão dali a dous dias, estando de fora da fuz André de
sousa dando goarda a hii nauio nosso que estaua espe-

rando pêra entrar com a maré: & André de sousa ho
goardaua, porque em quanto ali esleuesse não viessem
os imigos & ho metessem no fudo , como fizerão a Pêro
da silua. E sintindo dom Aleixo q estaua ainda no rio

a vinda dos imigos: temêdo que tratassem mal André
de sousa sayo fora cõ sua armada : & vendo quã pouca
era pelejarão coela ás bObardadas : no q se deterião bê
três horas: & morrera algus dos nossos na galé Dandre
de sousa: & Haganiahujut ficou muy soberbo de se ler
lato cõ os nossos: & por ver que não saya a outra ar-
mada a pelejar coele

,
que cuidaua q lhe auia medo.

C A P I T V L O LXXlííí.

D^e como os nossos pelejarão ahjúas vezes com Hagama-
hmut : ^ de como ho gouernador determinou de se par-
tir pêra Cochim.

Hd por se ho gouernador recear q os imigos saíssem na
ponta da barra, onde andauão os cauouqueyros tirando
pedra pêra a fortaleza, mandou a Francisco de mendo-
<l^ que na sua galé se pegasse com terra, & impedisse
que nào sayssem os imigos em terra: & dom Aleyxo com
a outra armada lhe ficasse á vista dêtro no rio. E logo
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ao outro dia que islo foy íeito em coineqãdo a viração

q seria as dez horas do dia, foy Hagamahmut couieler
Francisco de niendoça, estando dom Aleixo con) os ou-
tros capitães a tiro de falcão & a vista: mas por amor
da viração que era por dauàle lhe nào pode socorrer

;

& com tudo mandoulhe ajudar cõ a artelharia
,
que os

imigos tinhão em muyto pouca conta que lhe não íaziào

nenhíi danno por as fustas serenj rasteiras & ela tirar

de longe. E como HagamahmuL sabia que dom Altyxo
não pedia acodir a Francisco de mendoí^a

,
pur amor da

viração que lhe era contrairá, apertauao muyto pêra ho
abalroar: o que vendo seu comitre dissellie q arribas-

sem porque duulra maneira não se podião saluar : & por-

que lhe tinhão ja quebrada a estanteirola , & desgoar-

necida muyta parte das obras mortas. E com tudo Frá-

cisco de mendtça porque não parecesse q fugia nào quis

arribar dando vela , mas mandado arriar a amarra njã-

dousse alar por ela : & chegousse pêra a nossa frota &
ela parele, que a nossa artelharia ho pode ajudar &- nem
por isso os íníigos se deixarão de chegar auante, & tor-

narão a jugar as bõbardadas muy fortemente, &c durarão

nisto beuj quatro oras de relógio: & ticado muytos mor-

tos na gale de Francisco de mendoça, & Ires na de do

lorge de meneses. Foysse Hagamahmut muyto conten-

te, posto que com muytas fustas desaparelhadas. E dom
Aleixo se deixou ficar porque nào parecesse q se reco-

lhia com medo dele: q assi ho cuidaria os da terra, por

terem para si que os ímigos podião mais que os nossos

& por isso se deixou ficar: & assi ho mandou dizer ao

gouernador. E posse na boca da barra ondesleue dous

dias esperando por Hagamahmut questaua nos llheos de

Chaul dali a hiia legoa concertando suas fustas. E ven-

do do Aleixo que nào hia foyo buscar leuando as três

ga'es, & a carauela de Manuel de macedo , & hua ("us-

la & ho batel de são Dinis com hii tiro grosso, & hia

ntle Francisco de sousa tauares , & dom Aleixo hia na

gale de dom lorge de meneses. E sabêdo Hagamahmut
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como do Aleixo ho íiia buscar, auendo aquilo por qno-

bra de sua honrra : & q»e perderia a gente da lerra ho

credito que tinha nele de poder mais q os nossrs , ven-

do que ho hiào buscar: sayo a receber dom Aleixo, &
cometeo os nossos pcren) nao com a fúria q acostuma-

ua. E começouse antreies híi jojío de bombardadas, de

que muylos dos remeiros dos iniiííos Airào feridos , &
dos nossos algus. E vendo Haganiahmut hir a cousa da-

quela maneira conto ventou a viraqào, mandou surgir

sua frota a bairrauêlo da nossa: qv«e lambem surgio p<ir-

que por ho vento ser por dat)ante não se podiào chegar

aos imigos: & assi esteuerão toda a noyte seguíle. E ao

ouiro dia tornou dom Aleixo a pelejar com os imigos,

& jugarào as bon»bardadas ate que veyo a viração que
os estornou: & entáo se tornou dom Aleixo a boca da
barra, esperando que tornasse Hagamahmut como tor-

nou: & do Aleixo lhe saio: & despois de jugarem as

bôbardadas se tornou a boca da barra: & por espaço de
vinte dias teuerão este trabalho, sem se fazer de hua
parte nem da outra nhíia cousa notauel, se não desapa-
relharense hvis aos outros com a arlelharia : & mataren-
se remeiros hus aos outros. E neste têpo mãdou ho go-
uernador fazer em hQa das pontas da barra da banda do
sul híj re[>rtiro a maneira de baluarte com cestos cheos
de lerra em que mãdou assentar algíja artelharia

,
pêra

que tirasse aos imigos quando fossem cometer dom A-
leixo : pêra q ho escusasse de pelejar cõ ele, & tirar os
nossos de perigo & trabalho. E ho cõselho de fazer este
baluarte lhe deu hu caualeiro chamado Pêro vaz por
mão home de bõ esforço sabedor da guerra por a costu-
mar muito tempo em Itália ode andara. E ho gouerna-
dor lhe deu a capitania desta estãcia de que fazia tirar

aos immigns quãdo vinhão, que por isso não tornarão da-
li por diante tão amiúde, porque a artelharia lhes fazia
dano. E com tudo Pêro vaz hia dormir de noyte á fro-

ta f)orque os immigos ho não tomasse, & deixaua a ar-
telharia só. O que foy dito ao gouernador, & ^ proues-
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se naquilo porq os mouros nao fossem de iioyte tomar a-

quela artelharia. K ele respondeo, que como a auiào os

iDouros de tomar. E sendo ja na íim Doutubro mandou
Gõçalo de loule na sua carauela cõ recado a el rey de
Portugal do que íizera em Ormuz, & como fazia aqla

fortaleza : posto que mal dizêtes disserào que mandaua
nela muyto dinheiro, porque lho nào tomassem quando
chegasse a Portugal , k, por dissimular a mandaua com
aquele recado. E fazêdo *le aqla fortaleza, punha gran-
de diligencia por se acabar, cô quanto Hagamahmut não
deixaua de lhe correr muytas vezes: & como ho gouer-
nador nào tinha mais que vinte pipas de poluora quàdo
se começara esta guerra, hiaselhe acabando quâto po-

dia, & não lhe vinha outra que mandara buscar a Goa,
porque ja ho não tinhào por gouernador, & esperauao
cada dia por dom Luys de meneses capitão moor do mar
pêra quem a goardauào. E vendo ho gouernador q lha

não mandauào: & que se a que tinha se gastasse como
se gastaua

,
que se gastaria de todo, & gastandose se-

ria forçado arribar cum toda a frota & deixar a fortale-

za porq os nosssos nào teriâo com que se defender dos

immigos, o que seria grande j)erda do seruiço dei rey

seu senhor & abatimento de sua honrra : pelo q deter-

minou de os nossos nào sayrê mais a pelejar com os im-
migos, somente que os enxotassem da estancia que di-

go. O que se acordou em conselho, &, assi se fez dali

por diàte , & se ouue algtia peleja foy pouca cousa : &
a estancia se fortificou mais & poserào nela quinze dos
nossos que a defendessem com Pêro vaz. E coujo não
ouuesse poluora mais que pêra defensão, & a torre da
menajem da fortaleza esteuesse no priíiieiro sobrado,
posto que ainda não auia muro se não a tranqueira : de-

terminou de se hir pêra Cochim, porque se lhe chegaua
ho tempo da partida pêra Portugal : & auia de leuar

consigo António correa , & dom Aleixo. E determinan-
do isto deu a capitania da fortaleza a Anrique de me-
neses, & a capitania mor do mar a Diogo fernandez de
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beja, por consentimento dos fidalgos capitães das c;ales,

que auiào de ficar debaixo da sua capitania: & Antó-

nio correa ho soube deles desimuladamente ,
[)or man-

dado do guuernador que receaua q nâo quisessem : Sc

por isso não ousaua de lhe dar a caj)itania mor: & dei-

xoulhe a nao Frol da rosa pêra em que andasse, Si San-

ta cruz que era velha, & as três gales em que ficarão

por capiíaês aqueles q àdauão dates: & hua fusta & a

carauela de Manuel de macedo : &. leuou a outra frota

de velas grossas &. ele em sam Dinis: cuja capitania

deu a Kràcisco de sousa tauares.

C A P I T V L O LXXV.

De como def^pois de os imigos desbaratarem André de

sousa chichorro
,
pelejarão com Diogo fernandez de

beja ^' ho matarão. E de como ho gtjuernador deu a

capitania do mar a António correa <S,- se foy pêra Co-

chim-

jli estando Diogo fernãdez de fora da barra surto com
sua armada, saio ho gouernador com a de sua ccnserua,

& sorgio a oras do sol posto pêra esperar ho terrenho

com que auia de fazer sua viajem. E nisto andaua Ha-
gamahmut ha vista com sua armada, q nunca dali saya

goardàdo a barra que nào entrasse nlm nauio nosso: &
em quanto ali andarão tomarão algús por força em tem-

po que lhe os nossos nào pode4*ão acodir. E vendo os í-

niigos ho gouernador surto porque fazia calma, & os

seus nauios que erào grossos nào se podiào ajudar: co-

raeçarào de ho rodear a remo fazendolhe sobra nçaria co-

mo quem tinha ho tempo por si, com ho que se Diogo
fernãdez agastou muylo: porq a sua nao em que tinha

toda sua fazenda estaua dentro no rio onde receaua que
entrasse os imigos, & lha metesse no fCido como acostu-

mauào : & por isso mandou pêra a boca da barra André
de sousa chichorro na sua gale que a goardasse se os i-
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migos quisessem entrar. E ele ho fez assi : & surgio na

boca da barra ê se çarrãdo a noite. Hagamahmut como
ho vio surto foy logo sobrele cõ trinta fustas, & derao-

Ihe tanta bõbardada toda a noyte que lhe desaparelha-

rão a gale : & despois que foy de dia lhe matarão sete

homês & aleyjarao ê híj braço Aleixo de sonsa chichor-

ro seu irmão, & tinhãno abalrroado pêra ho entrar. E
estado neste aperto socorreo dom lorge de meneses que
estaua mais perto & tinha a gale mais rendeira que as

outras, & no meio do caminho tirou hu tiro {)or sinal

que hia : cõ que se os de André de sousa esforçarão

tanto q cobrarão nouas forças pêra resistir aos ímigos,

que os não entrassem: que sentindo ho socorro que vi-

nha se ajuntarão todos de popa da gale. Ho que vedo
dom lorge mandoulhes tirar cõ hu tiro grosso de proa

,

que dando por antre as fustas dos imigos arrombou al-

gíias : do que auêdo as outras medo se afastarão por

mais q lhe Hagamahmut bradou q ho não fizessem : &
achando do íorge lugar por onde êtrasse abaírroou com
André de sousa tirando os nossos muytas espingardadas

& setadas : & como as duas gales se ajuntarão começou-
se hija grade peleja cÔ os Tinigos, que se afastarão de
todo por sobre vir Diogo fernandez na gale de Francis-

co de mendoça : & leuaua três bateis armados Sl hu es-

quVfe & cõ sua vinda fugirão os ímigos que nunca os

Hagamahmut pode ter: & tãbê lhes matarão gête & ar-

robarão fustas: & Diogo fernãdez êtrou na gale Dãdre
de sousa & vedo quã desbaratada estaua mandoulhe q
se fosse mostrar ao gouernador que estaua surto ao mar,
& ele com dom lorge ficarão goardando a barra : & Dio-

go fernãdez se passou á galé de dom lorge. E ao outro

dia em amanhecendo estado as galés afastadas por es-

paço de mea legoa hua da outra veyo Hagamahmut com
sua armada, q era de trinta fustas, & achando menos a

galé Dandre de sousa, creo q de ficar ao outro dia de
todo destroçada não estaua ali. E como as outras galés .

não erão mais de duas não as leue em conta ainda que
LIVRO V. NN
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ho gouernador estaua a vista por estar amarrado & ven-

lar terrenho que sabia que lhe auia dimpedir que nào
podesse socorrer as t^alés : & por isto determinou de to-

mar a de dò lorge que estaua na diàteira, íc foy ho co-

meter a remos dizendo aos seus sua detenuinaçáo, man-
dandolhes que trabalhassem por lhe quebrar ho masto
& os reiuos porq lhe não fugisse. E eles trabalharão por

isso despois que chegarão a ela que foy em saindo ho
sol, & cercanJoa por proa começasse hu muy brauo jogo
de bouibfirviadas díia parte & doutra, &. a fumaça era ta-

manha que nem hus nem outros pareciào. E os nossos

que estauào nos bateys em vez dajudarem dò iorge ik.

Diogo fernandez acolheranse com njedt) deíras da popa
da galé porque os não pescasse a artelharia dos inimi-

gos : no que Diogo fernandez nã atêtou por a gramie
ocupação q ele & dom Jorge iraziào em fazerê jugar a

sua artelharia porque os nào aferrasse os imigos, q Ira-

balhauã quanto podiáo por lhes chegar despois de lhe

furarem ho maslo por duas partes, & quebrada a mór
parte dos remos : &. arrombada a galé polo costado ern

sete ou oyio partes. O que vendo ho comi Ire dando a

galé por despachada se ali mais esteuesse quis cear coe-

la : & assi ho disse a Diogo fernãdez & a dom lorge

:

dizendo que ali estauão na dianteira, &, toda a fúria da
artelharia dos imnjigos quebraua neles, &, que ceando
se melerião antre os bateys, & a outra gale & íicarião

em renque , & assi se reparterião os pelouros dos immi-
gos por hus & poios outros, & não receberião tanto da-

no. O que parecendo beu) a Diogo fernandez mandaua
como capitão Uiór que se tizesse : porem dom lorge fc^y

á mão ao coaiilre, dizendo que como se auiáo de cear

se tinhào a mór parle dos remos <juebrados, & ho nào
auiào de poder fazer: anles sem necessidade moslrarião

aos inimigos ho dano que tinhào recebido, &. que por

isso lhe fugião. E os immigos crendo ser assi os segui-

riào sem nenhú medo & os aferrarião, & tanto ganha-
rião de se cear , & arrancando húa espada disse ao co-
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niitre que lio x\:h) ceasse ninçuem, ou que lhe cortaria

a cabeqa com aquela espada, se nào que. reinassem a-

uante, & moslrassem aos inimigos que cJesejauao de lhe

cheg:ar, pêra q lhe quebrassem a soberba q tiníiào, & q
leuassê diãte os baleys q os auião mnyto flajuciar. O q
pareceo bê a Diog;o fernãdez & lhe louuou seu conselho.

Fj porque soube que os bateis eslauào acolhidi s dedas
da popa da gale passouse lá pêra os fazer passar auan-
te, & estando sobre a postiça chamãdolhes judeus rapa-
zes porque /aziáo de vagar ho q lhes inandaua. Sobre-
uem nesta còjunçào, hu pelouro da parte dos íinio^os: &
deu em hu piào du falcão, donde resualando fvy dar a

Diogo fernandez em hua ilharga, & meteolhe as armas
por dentro da carne: & deu coele no chão morto. E
porque a genie nào desmayasse com sua morte., ates

que ho vissem ho mandou emhurilhar em híja mata dum
remeiro: & assi ficou sua morte atabafada, que a não
souberâo mais qne algíjs q ali eslauáo, que dom I(»rge

esforçou. E trabalhauáo por se defender com a arlelha-

ria
, que todos erão ja bombardeiros, por ser morto ho

condestabre & outros muytos. E nào auia quem man-
dasse a gale por ho comilre estar ferido, & quasi que
nào auia nhu que ho não fosse: ou de bombardadas ou
de frechadas. Ho que vendo os remeiros da gale dando
a ()or desbaratada, como erào gentios &: mouros, & que-
riào mal aos nossos por os trazerent catiuos quiseranse
leuanlar: & dizendo aos imigos que estauão perto ho
estado dos nossos, chamauànos que fossem tomar a ga-
le. E dom lorge que os entendeo, leua da espada & fe-

rio sete ou oyto deles: de modo que os outros com me-
do esleuerào qjjedos. E porque nào auia quem mandas-
se a gale, maridou dom lorge a hu remeiro n)ouro que
sabia disso que a mandasse , & que Jhe daua liberdade:

& lhe faria mercê, & ho mesmo tez a dez ou doze fhris-

1ã(»s q trazia degradados porque ho ajudassem a pelejar:

& assi ho (izerào. E animandose os nossos coes te refres-

co tornarão a pelejar de nouo. E prouue a nosso senhor
NN 2
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q vendoos os imigos assi tornar como quer q os tinhâo

por tomados, enfraquecerão, de maneira que se afasta-

rão, & mais polo dano que recebião dos nossos. E ven-

do os dom lurg^e afastar por lhes amostrar que eslaua a

sua gête esforçada: & assi por amor da gente da terra

qstaua na praya vendo a peleja , nieteose na sua bar-

queta coesses que conberào & foy após eles hu pouco:

sendo ja meo dia, que tanto durou a peleja. E os da

terra estauào muy espantados de os nossos se iiurarem

dos iiuigos , Sl muyto mais de- se eles afastarem sendo

tantos. E tornado dom lorge a gale mandou a sorgir, &
embandeirar com n)uyla íesta porque cressem os mou-
ros que ficara a vitoria coeie & lhes qbrar os corações:

&c esteue surto ate iioras de véspera que veo a viraçàu:

que se foy pêra ho gouernador, & conloulhe ho que pas-

saua. E auendo de ieuar lio corpo de Diogo fernandez

a soterrar a terra, foy desarajado passadas qualro oras

que era morto: & acharão que liie não sairá nenhu san-

gue. E tirãdolhe hiia Cruz (jue tinha ao pescoço lhe co-

meçou de gotejar pelos narizes, pelo que pafeceo q na

Cruz estaua a virtude de lhe não sair sangue, &< porque

pola morte de Diogo fernandez era necessário deterse

ho gouernador algus dias mandou dom Aleixo pêra Co-

chin» na carauela de Manuel de macedo : & sentio tan-

to a morte de Diogo fernandez pola afronta que os nos-

sos receberão q desejou de a vingar, & esteue com de-

terminação de hcar na Índia aquele anno por amor de a

vingar, & não lhe dera ticar na Índia com outro gouer-

liadur: porque linha hiía caria dei Rey de Portugal, em
que lhe daua poder que sendo caso que ficasse na Jndia

cõ outro gouernador, que inuernasse em Cananor com
trezentos homens: em que ho gouernador não entende-

ria: porem não quis por algus respeitos. E côcertadas

as galés, & feyta algíia |)()luora que se fez em pilões

deu a capitania niór da armada que ficaua de Chaul a

Antoríio correa ate que chegasse dom Luys de mene-

sesj & deuihe ho galeão sam lorge pêra andar nele: &
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mandoulhe que lizesse liu baluarte na outra jxjnta da
barra da banda do norte, pêra que defendesse a entra-

da aos imigos: & ptirque ele tinha pouca poluora reco-

lhesse a armada ])era antre àbos os baluartes, & dali

pelejasse coeles. E dado este regimento partiose pêra

Cochin) híia quinta /"eyra vinie sete de Dezêbro , &. em
Dabul topou douiLu}s de meneses que hia peraChaul:
& prosseguindo daqui sua viagem foy ter a Cochim, on-

de dom Duarte estaua apousenlado na fortaleza: & por-

que ele sabia que ho gouernador ho auia de ser ate se

êbarcar pêra Portugal j)or prouisam dei rey , & sendo
gouernador auia de pousar na fortaleza, liie ujandou di-

zer como chegou que lha despejaria se quisesse pousar

nela. E ele nao quis, & pousou em casa de Diogo pe-

reyra ale se enjbarcar.

CAPITVLO LXXVI.

De como Jorge dalbuquerque capitão de Malaca ^ An-
tónio de brito Jorão sobre el rey de Bintâo , ^ do que
lhes aconteceu.

iVIetido lorge dalbuqrque de posse da fortaleza de
JVialaca vendo ho lêpo desposlo pêra se vingar do rey

de Bítào & ho deslruyr delerujinou de ho fazer antes

que Anloniu de brito se partisse pêra Maluco, porque
com a gête de sua armada, & a que linha da ordenan-

ça de Malaca era assaz pêra por em effeyto sua determi-

nação por mais íorle que Binlàu esteaesse. E com tudo

enformouse de sua disposição & sitio: que era per esta

maneyra. He bua ilha perlo da terra firme, terra baixa

& despesso aruoredo alto & grosso regado de muytas ri-

beyras pequenas. A pouoaçâo que he grade se chama
Bintão que quer dizer eslrela. Eslá situada ao logo do
xio ou braço do mar que cerca a ilha: he de casas ter-

íeas cubertas doía, saluo as de) rey que eslào em hu al-

io. Da cidade atrauessa hua ponle de madeira pêra a
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lerr;\ firme, & diãle dela se faz ho p(»rlo a que enirão

j)or hu canal. Nesta illia fez seu assento el rey q foy de

Malaca despois que foy deitado do Phí^o (ou)àdoa a híi

mouro malayo seu vassalo que era senhor dela, & forti-

ficou a grandetríenle : fazendo no canal ali^íis arrecifes

com muytas pedras que hi mandou deitar, &:, assi meter

iDuytas estacas de paos muyto cõpridos & grossos que

fazião a passagem ()or ali muy difficullosa & perigosa ê

estremo, & os nauios auiào dir muyto de vagar por ser

em voltas, & íicauáo descubertos a muyta artelharia que
estaua em terra ao logo em liua tranqueyra fortíssima q
cercaua a cidade toda era redondo feyta dus paos de

huas vigas que naquela terra chamão paos ferro: por-

que lê sua natureza em serê tão duros que não apodre-

cem nagoa , & era de duas faces & entulhada cõ seus

baluartes da mesma madeira: de modo que era (ao for-

te ou mais que bua de pedra. E alem disto a terra da
banda do seriâo era tudo vasa de boa altura: &. de tudo

isto foy anisado lorge dalbuquerque , & porê que se po-

dia sobir pola tranqueira sem escadas. E como este era

ho principal ponto de que se ele esperaua dajtuiar pêra
tomar aquela força, assentou de todo de ir sobrela, por-

que desfazendose íicaua el rey também desfeyto pêra

nao poder fazer gtierra a Malaca ao nienos tao cedo. E
praticado isto cõ Garcia de sá , António de brito & ou-

tros capitães & fidalgos: fiy acordado per lodos que
compria muyto ao seruiço dei rey de Portugal fazerse a-

quela viagem, que começarão no mes Doutubro de mil

& quinhêlos & vinte hu, & forão bem seys cêtos Portu-

gueses embarcados em nauios nossos & lancharas, de
qtie a fora Jorge dalbuquerque forão capitães António
de brito & os da sua armada , Garcia de sá , Anrriq le-

me cunhado de Jorge dalbuqueríjue , Manuel de berra-

do, do Garcia anrriquez, Duarte coelho & outros fidal-

gos & caualeyros a q não pude saber os notues. K che-

gado Jorge dalbuquerq á barra de Bintào suriíio com
toda a frota : & auido conselho sobre a maneyra que te-
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ria pêra dar na cidade, acordouse q a não cometesse pe-

jo canal do porto pola diílicuidade &E perigo que auia em
ir por ele: & lambem por estar no porto a arniada dei

rey de Binlão : nias que cometesse por hú baluarte da
tranqueyra que estaua da niào dereyia afastado do por-

to j)'jr hum pequeno espat^o
,
porque por terra lhe faria

menos nojo a arteiharia q j)or mar. Isto determinado que
foy hu dia atarde, encomendaranse lodos a nosso senhor

aqla noyte por ser ho feyto muy perigoso, & manhaà
clara desembarcarão leuàdo Garcia de sa a dianteira com
António de brito, 6c em poyando em terra foy medonha
cousa de ver a multidão das bombardadas ik, espingar-

dadas sem conto que desj)ararào osimigos: estor(;ados

por Laqueximena hú valenlissimo mouro parente dei rey

de Bintão & seu ahniranle do mar, & muyto espren;ê-

tado & sabedor na guerra, &. por isso lhe el rey enco-
niêdou a defensam da({uele baluarte, em que os inimi-

gos virão que os Portugueses encarauào, a que ele logo

acodio com bem quatro uni houjês njuyios deles espin-

gardeiros & os outros frecheiros de arco & zarauatana:
& doutras armas diuersas com q lirauá aos nossos em
roda viua: porq em quanto os Portugueses desembarca-
rão, nunca ho ár esleue desocupado de tiros de todos es-

tes artiticios que digo: em tàto q em hu momêto cairão
mortos dos Portugueses algus vinte : & fcrào feridos
iKais de setenta. E hu destes foy Garcia de sã, que pas-
sando auàle por antre tàtos pelouros de bôbardas & es-
pingardadas chegou cõ algus de sua côpanhia ao baluar-
te : porq os mais como digo furào derribados, feridos &
mortos. E Garcia de sa achou ho baluarte de tal njodo

q nuca pode sobir por ele: como fizerào crer a Jorge
dalbuquerque q se pedia sobir sem escadas. E pêra lhe
não hcar nada por fazer do q ho obrigaua ho muyto es-
íoTc^o que linha, màdou a dous criados seus que ho a-
judassem a sobir, o que eles fizerão cò grade valêíia,
sem temor de inhnitas lançadas que os mouros lhe arre-
messauào : & de bua foy Garcia de sa ferido em húa
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perna tã brauameiíle q cayo : & os mesmos criados ho

loraarão & Jeuarâo a embarcar. E assi foy ferido híi dõ
esteuão de castro de hua bobardada em húa perna: &
leuãdoo híi seu criado lhe deu outra bobardada na cabe-

ça q ho acabou de matar. E foy tambê aqui morto hu.

fidalgo chamado lorge de melo: & outros a que não pu-

de saber os nomes. E vendo lorge dalbuquerque laina-

nho destroço em tã breae tempo, conheceo ho erro ^
fez em se crer no q lhe disserão, q se podia spbir a trã-

queira sem escadas & q não acertara em as não trazer.

É assi em pé pos em conselho cõ aigús capitães & fi-

dalgos que seria bõ recolherse
, porq não auia de fazer

mais que matarêlhe & ferirêlhe quantos leuaua : & re-

colheose cõ a perda que digo: de que os mouros ticarâ

muyto soberbos , & tomarão ousadia pêra fazerê tàta

guerra a lorge dalbuqrq como lhe despois fizerão.

C A P I T V L O LXXVII.

De como António de brito se pariio pêra a ilha da laoa.

'espois deste desbarato recolhidos todos á frota forã-

se á ilha de Cincapura : & ali se espedio António de bri-

to de lorge dalbuqrq & com sua armada de seys nauios
segiiio sua rola pêra a ilha da laoa, cujo sitio & fertili-

dade disse no liuro terceiro, ode foy tomar porto na ci-

dade Dagacira : com determinaí^ão de tomar mantime-
los

,
porq estaua de paz cõ os Portugueses, do têpo de

Afonso dalbuquerq : & despois de os ter tomados m,an-

dou ho seu batel a buscar agoa a ilha da madura, quasi

pegada com a da laoa: & cuydando os que hião no ba-

tel q sayâo ê terra de seus amigos sayrão muyto segu-

ros : & como os da terra os virão descuydados creceolbes

a cobií^a de lhes fazerê mal por a pouca tirmeza de sua

amizade: & derão sobreles tão de supito q os catiuarão

:

& tomarãlhes ho batel cõ hus berços q leuaua: & Antó-

nio de brito cõ quãlo reqreo q lhos dessem pois tinha



LIVRO V. CAPITVLO LXXVIIT.
,

289

paz cõ os portugueses nunca os pode auer s0 n^u) por

resgate. E aqui llcou nesta ilha ate ho mes f.ií lanei-

5o seguinte esperando mouçíio pêra a ilha dé Banda,
d(>nd>' auia de partir pêra Maluco como direy a dian-

te no Muro sexto.

CAPITVLO LXXVIlí.

De como lorr/e dalhuquerq se tornou pêra Malaca : <^ de

corno Laquexímena lhe começou de fazer guerra.

T endo el rey de Bintão quão mal se ouuerão os por-

tugueses naquele feito, & camanho desarràjo aquele fo-

ra, teueos em muyto pouco, & tanto q forge dalhuquerq
se desamarrou do porto pêra Malaca mandou a pos ele

Laqneximena cõ obra de vinte lAcharas darmada bê for-

necidas de gête & artelharia, q o hia esbòbardeando

,

Sc lorge dalbuqnerq voltou algíias vezes sobrele pêra o

abalroar: porê ele se goardaua disso, que nnio era seu

fundamento senão persignilo & tomarlhe algfi nauio se

ho achasse desmandado. E assi foy ate Mahica , onde
se íorge dalbuquerque recolheo : & Laqueximena ficou

no mar por onde andou dissimulando sem querer pelejar

cõ a nossa armada, poslo q lhe sayo por vezes, ale que
vendo (õpo entrou no porto, & queisnou dous jnngos de

mercadores carregados. E tfirnandose recolher acodio

hú Gil simõos capitão de hu barganíim cÕ certas velas

q estauSo prestes, & foy a pos eles. Í^j vendo ele q não

erão mais de cinco ou seys , esperou as, porq vio q po-

dia ali fazer presa. E gil simões ou de naiito esforçado,

ou por apagar a fama q tinha de couardo , segundo se

despois disse, vendoo esperar adiantouse dos outros: &
f(iy abalroar coele : & como os mouros erão muyto mais

q os q hià(j coele na lanchara foy deles entrado, & mor-
to cniii todos os cõpanheiros despois de pelejare muy es-

forçadamente & venderem bê suas vidas. E os outros

capitães vendo esta lanchara tonjada não ousarão de ir

LI V lio V. 00
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mais por diante cõ a jieleja por serè rnuyto poucos, &
recolheranse a Malaca. E despois disto lhe sayo muytas
vezes a nossa armada, &. nuca quis pelejar coela, porq

não queria mais q andar fazendo aqles saltos; Sc desta

maneira fazia a guerra de que os portugueses não rece-

bia mais dano que a o|)ressam daqies rebales, que co-

mo a ijossa armada andaua tambê no mar podia ir luã-

liraentos a Malaca & eslaua farta &, abastada.

C A P I T V L O LXXIX.

De como Bastião de sousa pai tio de Porlucjal pêra fazer
hãa fortaleza na ilha de sam Lourehço. E o porq a
não fez.

N.este ano de mil & quinhêtos &. vinte híí , determi-
nou el rej dom Manuel de Portugal de mandar fazer

hCia fortaleza na ilha de sam Lourenço por ter por en-
forma<^ão que auia nela muyta prata Sc gingibre q espe-

raua dauer: Sl tambê |)era que as nãos da carga da es-

peciaria indo pêra a índia fazerê ali agoada Sc ire por

fura da ilha de sam Lourêço q era mais segura nauega-
ção pêra se patsar a índia que por Moçambique, Sc de-

terminado de fazer esta fortaleza deu a fundação dela Sc

primeira cajiitania a Bastião de sousa hii fidalgo natural

Deiuas, de que fiz menção no liuro segundo, Sc deulhe

duas nãos de capitania, ele pur capitão de hua , Sc ao
da oulra nâo soube ho nome. E nela hiào os oíBciaes

riecessarios pêra t-dificarem a fortaleza: Sc assi j)edra

,

cal, Sc outros materiaes pêra sua edificação: Sc partido

de Portugal foy ter á ilha de sam Lourenço sem a oulra

nao que se apartou de sua conserua ]>or hCja muy to gran-

de Sc braua tormenta q lhes sobreueo : Sc não achando
aqui a nao esperou por ela algíj tempo, & vendo que nào
hia pareceoHje q era perdida: Sc por lhe falecerem os

materiaes Sc officiaes com q auia de edificar a fortaleza

a deixou de fazer, Sc dali se foy a Moçãbique, onde nau
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achou a nao ncMn nona dela: & por ser passada a mou-
ção de passar a índia com as detenças q fizera ouue din-

uernar em Moçàbique, donde partio pêra a índia no an-

no de mil & quinhentos & vinte dous : & atrauessando
aquele gol/ao (opoii a outra nao cujo capitão lhe disse q
chegara primeiro q ele A ilha de sam Lourenço & cuy*
dando que era f)erdido se partira. E dali fora ambos ter

a índia a saluamento : 8c tendo palaura do gouernadoc
que lhe daria ajuda pêra tornar á ilíia de sam Lourenço
a fazer a fortaleza , chegou dom Pedro de castelo bran-

co
,
que con) outros dous capitães partira de portugal

no mesmo anno, como direy a diante, & leuou hília pro-

uisairi ao gouernador dei rey dom íoào ho terceiro de
Portugal (que sucedera no reyno por falecimento delrey

dom Manuel seu pay ) em que lhe mandaua que nenhua
fortaleza das que el rey seu pay mandara fazer na índia

de nouo , se fizese: porê que as que esteuessem come-
çadas se acabassem. E por esta causa não foy Bastião

de sousa fazer a fortaleza a ilha de sam Lourenço,

CAPITVLO LXXX.

De como se leuantarão os Chins contra os Portugueses

que esfauâo em Cantão : §^ prenderão ho embaixador
dei Rey de Portugal^ ^- os q estauã coele.

JL^espois de partido Simão dandrade pêra Malaca, &
ficando os Chins muyto descontentes dele, faleceo el

rey da China, que estaua muyto bê com os Portugue-
ses: h o que lhe sucedeo assi como era muy desuiado de
sua condição, assi ho foy tambê em ser pouco amigo
dos nossos: & logo ouuio ho embaixador dei rey deBin-
lâo ,

que seu antecessor não quis ouuir em muytos an-

nos q auia q andaua na corte: & isto porque a primei-

ra vez q lhe falou lhe disse muyto mal dos nossos, de
que tambê ho disse a este rey que digo, chamãdolhe la-

drões & que hião com pequena armada espiar as terras

00 2



292 DA HISTORIA DA ÍNDIA

aiheas, & despois cõ ho muyto poder que linhâo na ín-

dia tornauão a lomalas: & que assi fízerão a Malaca
que era dei rey de bintâo que estaua laçado fora dela

sani causa. E porq se ele linha por seu vassalo se so-

corria a ele pedindolhe ajuda pêra se restituir em Ma-
laca , & que lhe pedia muyto q os na consentisse ein

sua (erra
,
porq sua ida lá não era se não a espiala pêra

despois a loniarê : & ao menos que ho não fizessem por

ela ser tão grande como era , lhe darião fadiga no mar
onde erào muyto poderosos. E nisto fciylhe noua do al-

uoroço q os que forão com Simão dàdrade deixarão em
Cantão. E isto & o que lhe o embaixador dei rey de

bin(ão disse, & outras causas que particularmète não

pude saber, im()rimio tanto em el rey, & naqueles que
ho aconselhauão

,
que mandou prender ao nosso embai-

xador, & os outros questauão coele , & mandou q este-

iiessem apartados hus dos outros, & que lhe fosse toma-

da toda sua fazenda, escrjpta & aualiada : & dizem hus

que cõ tristeza adoeceo , & morreo ho embaixador: ou-

tros q morreo com peçonha. E porq eu nã pude saber

as particularidades disto ho digo assi em soma: Sc (am-
bê o mais que passou no aleuanlamcío da China contra

os nossos: que ou poio el rey mandar, ou como quer
que foy , os Chins t(>marão em Catão os nossos quatro

jungos carregados de pimenta & sândalo, & outras mer-
cadf)rias q erão dei rey de Portugal & de partes, esta-

do eles surtos no porto, de que os nossos que hiã neles

se saluarão com assaz de fadiga , & se recolherão a hua
nao de dõ Nuno nianuel que estaua surta: a cujo capi-

tão não pude saber ho nome, se não que na defensa da
nao ho fez fracaniête quando os Chins derão sobrele , &
se não forão os nossos dos jungos que se acolherão a ela

& a defenderão valentemente ela fora tomada : & não

somente a defenderão, mas se tiuerão algu tiro grosso

dartelharia ioda a frota dos iniigos fora metida no fun-

do, poslo q era grande. E escapando os nossos deste pe-

rigo acolheranse caminho de Malaca, onde chegarão na
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fim de Outubro de mil &: quinhenlos 6c vinte & hu , &
derão noua do leuanlamenlo da china : & disso se tirou

inquiriçào em JNlalaca ,
que se leuou çarrada a el Rey

de Portugal: em que forào tiradas a iinipo algijas cau-

sas deste ieuanlamento
,
que como digo nào pude sa-

ber , & porisso as nâo disse.

CAPITVLO LXXXI.

De como Hagamahmut deu hú combate a Ayitonio cor-

rea
^ ^ quisera tomar ho baluarte do outeiro ^Joy

desbaratado. E de como dom Luys de meueses chefiou

a Chaul : §^ António correa se Joy pêra Cochim.

JL artido ho gouernador pêra Cochim logo ao sábado se-

guinte
,
que íbrào vinte noue de Dezembro, fcy Haga-

mahmut surgir com a viração sobre a barra de Chaul,
com suas trinta & seys fustas mu^to melhor fornecidas

de gente, armas, & artelharia que dantes: &, trazia

muytos de sobressalente de casa de IMelique fartaquis :

& Abexins em que tinha muyta confiança, por serem
pessoas de feyto. E Hagamahmut surgio em lugar onde
lhe a artelharia da nossa frota não podia fazer nojo: &
ela estaua surta na barra antre ambos os baluartes. E
não queria António correa sair dali por lho mandar assi

ho gouernador, por os imigos não pelejarem coele , &
]he fazerem gastar a poluora, que receaua muyto faltar-

jhe primeiro que lhe fosse de Cochim. E ao domingo
vendo Hagamahmut que António correa não saya a pe-
lejar coele, lhe esteue fazendo muytas algazaras

, pêra
Ter se ho podia prouocar a isso. E ele que ho enlenileo
deixouse estar ondestaua. E a segunda feira acabando
de vetar ho terrenho, que seria as dipz horas do dia, a-

balou Hagan.iahmul com toda sua armada indo a remos,
& chegando a tiro de bombarda dos nossos ()os as fus-

tas em ala diante deles, & começou de lhes tirar com a

artelharia. E antonio correa lhes mandou tirar com a
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sua & muy temperada mente porque se lhe nSo gastasse

a poluora. E a lencão cie Hagamabníul era vsar de hu

ardi! que lhe dera hum Xeque rnafamede que era Xe-
que de Chaul que encuberLamoute queria grande mal

aos nossos, & pesaualhe da fortaleza que se fazia em
Chau!, & desejaua de os ver destroidos : & por isso man-
dou conselhar a Hagamahfnut que tomasse ho nosso ba-

luarte da barra que eslaua ao pé do ouleyro ondestaua

ho facho dos nossos: & que se posesse ás bombardadas
com os nossos: & entre tanto mandasse alguas fustas a

tomar ho baluarte que digo, & desembarcariào em hua
calheta na costa, h dali iria a gente ter ao baluarte por

cima do outeiro, porque os nossos lhe nào podessem ti-

rar com a artelharia: '& ele daria guia que a leuasse,

como deu por Hagamahmut ser contente do ardil. E pê-

ra ho poer em obra mandou apartar obra de doze fustas,

que se forão ílereytas á calheta detrás do outeiro , de

que pojarao em ferra obra de duzentos homes gente muy
luzida , & guiandoos hu criado do Xeque encaualgarão

ho outeiro onde estaua ho facho por hu caminho ta es-

treito que nào cabia por ele mais que hii home diante

do outro, & lodo isto se via da nossa frota: & muy ou-

sadamgte os imigos decerSo do outeiro, & remeterão ao

baluarte q estaua ao pé dele, parecendolhes q ho nào

poderia António correa socorrer por se defender de Ha-
gamahmut: &, que ho baluarte teria tam pouca gente

que Kgo ho tomaria: & ele pouca tinha, que não erão

mais de trinta homês , & estes escolhidos, que António

correa mandara ao sábado que fossem lá estar, recean-

do que os imigos ho fossem tomar, & foy por capitão

d<^síes hu valente caualeiro & bê pratico na guerra que

auia nome Pêro vaz por mào, que com os que ho acom-

panhauão se pos logo em defensa, a que nenhua apro-

ueitaua por as bõbardadas sem conto que tirauão as fus-

tas que deitarão os imigos em terra, Si. híia delas leuou

a Pêro vaz polas pernas
,
que àdatia sobre hija parede

do baluarte, armado ê hu arnês esforçando os seus, &
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ele cayo embaixo , & doutras niuiTerà outro caualeiro

chaiiiado Simão ferreira , &, ho condestabre do baluarte

& híi bombardeiro. E em quàlo os pelouros assi chf uiáo

que era cousa espantosa, decerão os imigos lau) deno-

dados do outeiro que poserào as mãos na estacada que
cercaua iio baluarte, dando grandes gritas: 6^ comeí^an-

do de despender tanta írechada & espingardada que co-

briáo ho ár. E era cousa medonha de ver os nossus Iam

poucos metidos antre tantos géneros de cousas pêra os

inalarem , & muylo de louuar a nosso senhor cumo os

goaidaua, & eles coíiío j)elejauão & se defeiidiào dcs ini-

migos que os nào entrabsem , estando detrás de hua se-

be, que disso era ho baluarte. E todos ho faziào tam va-

Jenlenjête ,
que nunca Romáos, nem Gregos assi j)ele-

jarào. E António correa que tudo isto via, receando que

os mouros tomassem ho baluarte, mandou em seu so-

corro a Ruy vaz perevra no seu batel, & a ouiru ca})i-

tào em outro com obra de cincoenta ou sessenta homês,

em que hiã muy bons caualeiros. E vendo os imigos es-

te socorro, tendo ho baluarte no aperto que digo, come-

çarão com medo de se recolher de pressa : & os nossos

que os entenderão derào a pos eles & n;atarao muy tos

antes que se embarcassem &. embarcados íugirào. E ha-

gamahmut q pelejaua com António correa como vio ho

desbarato dos seus alargouse da pehja ao remo & foy

surgir onde estaua dantes, leuando muylas das fustas

desaparelhadas & arrombadas, & com os mastos quebra-

dos das bombardadas dos nossos, & muyla gente njorta.

E dado António correa muylas graças a Deos de se vi r

assi desapressado foy correr os nauios de sua armada
pêra ver se auia al^us mortos: &. nào achou nenhCis

,

saluo dos remeiros, & estes poucos. E despois foy ver

ho baluarte, em que achou mortos os que disse, & os

outros todos muyto feridos, & as adargas & rodelas co-

bertas de frechas: & a de híi Fero de queyros linha vin-

te & sete : & a de Manuel da cunha vinte cinco : &,'lo-

do ho baluarte & niuyta parte ao derredor dele júcado



21»<J
^

DA HISTORIA .DA INIMA
delas: 5.: ao derroclor ostauao trinta mouros mortos, que
os do baluarte inalarão: & pola prava quasi outros lau-
tos que matarão os que forâo sccorrelos : & estes pare-
ciáo todos honrrados , em terê cab..yas de eh .malotes &
fotas tíuas &l lerc^^id^s do prata, & nuivlos tinhào espin-
gardas. E mandando António correa cortar as cabeças
a lodos as mandou ao nosso feitor de Chaul chamado
Diogo paez

,
que as leuasse a Xeque IMafamede, por-

que soube que tis mouros de Chaul aílirmauào que ho
baluarte era lomado poh>s ímiiros,& fclgauào muylo

:

principalmente Xeque IVIaíamede que dissera ao dia
dantes que ao outro auia de ser o que auia de ser, co-
mo que auiáo de matar lodos os rossos. E quando os

mouros soubir.ào o que ftty , &: virão tantas cabeças dos
mortos, que eles cu^dauào que auií!>> de matar os nos-
sas licarài' nuix lo espantados. E ho Xv^que conheceo an-
tro as oabot^as a de seu criado q foy mostrar h.o cami-
nho do baíuarie aos ímiiros: & fez por ele grande pran-
to. E ao ouiro dia mandou António correa enforcar po-
las pernas em forcas que mandou fazer na praya , os
mouros que aiorrorà na peleja pêra que os vissem os das
fustas. E licou Hagamalunut coisto tam quebrado, que
nunca mais cometeo os nossos posto «nie estana diante
da praya. E despois disio mandou António correa fazer
ho baluarte, que foy foiío cm dons dias & meo muylo
forte: & pi>s nele por capitão hu Aluaro de brito, &
deulhe vinte espingardeiros pêra ho goardar. E estan-

do assi chegou dm Euys de meneses a húa segunda
feyra ao meo dia. li entregand< lhe Anli-nio correa a ar-

mada, se foy pêra Cochim em \n\ galeào chamado sam
Marcos. K foy coele dõ loroe de meneses: porque so-

bre ler lambem seruido naquela gu»»rra : & ser dom
Luys seu parente lhe liraua a capitania da galé em que
andaua , 8: a deu a ouiro fidalgo chanuado dom Vasco
de lima. H desjx>is de sor chegado dom l-uys a Chaul,
porque ^leJiqueaz tinha desejo de fazer paz com ho gO'

uernador, por ter fama de quam esforçado caualeiro fo-
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'.a em Africa mãdou recado a Hagamahmut que nào ti-

zese mais guerra aos nossos & assi ho fez.

C A P I T V L O LXXXIL

De como Raix xarafo ^ el rey de Ormuz se íeuâtarâo

côtra os nossos que estouão na cidade ^ na fortaleza.

.1 arlido ho g-ouernador Diogo lopez de sequeira pêra a

índia, começou de entrar em Ormuz a gête que Raix
xarafo mandara fazer na terra firme: do que logo Coje

Abexir eslriheiro mór dei rey Dormuz deu auiso a Ma-
nuel velho: com que tinha muyto grande amizade. E
ele ho foy dizer ao capitão dom Garcia coutinho que
não deu por isso, sem lhe lembrar ho grande perigo em
que estaua. E mandou dizer a el rey de Ormuz que pois

dera presente ao gouernador, que rezão seria dalo (am-
bê a ele. E el rey por dissimular coele lhe mandou dous
caualos & hu terqado, & cinto & adaga ricos: & tambè
porque esperaua de cobrar tudo muyto cedo. E nesta
conjunção indo Manuel velho, Kuy varela, Miguel do
vale, & algus outros folgar ate ho cabo da cidade forão

auisados por Coje abixir, que não (ornassem por onde
hiào porque os auião de malar, o que eles assi fezerão

não tornando por ali. E tampouco não aproueilou saber
tudo isto Dom Garcia pêra ter mays algua goarda na
fortaleza, & a mandar vigiar milhor que dantes : nem pê-

ra mandar recolher a ela muytos dos nossos que pousa-
uão fora, porque os não matassem, se fosse verdade ho
leuanfamento que Iam claramente se dizia, & pêra ho
que Raix xarafo com muyta pressa se fazia prestes, ar-

mando muytas terradas pêra queimar com elas a nossa
frota: & armando estancias de artelharia pêra combater
os nossos na fortaleza, fí de tudo isto ho capitão não
queria ver nada nem sabelo

,
posto que a obra se mos-

traua por si & alem disso lho dizião: & tamanho foy seu
descuydo, que mandandolhe hu mercador Baneaiie di-
- LIVRO V. PP
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zer j)or híi scriplo que íosse cerio que na noyte seguin-

te se auiá os mouros de leuanlar &. lualar lodos os nos-

sos que pousauào na cidade: Couio que ilie dissera que
ho leuanlauiento dos mouros era mentira que descan-
sasse, assi se deitou Uíuyto descuydado ein sua cama,
sem prouer a cousa nenhua; nem sonjente mandar a lo-

liào de meira capitão da carauela , nem a Francisco de
Sousa lio brauo capitão da galeota que fossem ia dormir,
&. íicavào aquela noyle na fortaleza : E não abastou es-

te escripto que lhe n)andou ho Baneane, njas a inda

sendo Manuel velho auisado f)or hum muuro que olhasse

por si, porque ele ouuira aquele dia no bahazar (que he

a praça) hu pregào da parle de K.aix xaraíb
,
que ma-

tassenj todos os nossos que pousauào na cidade, &, que
auia grande aluoroço nos mouros: & com quanto iVla-

nuel velho disse isto a dom Garcia náo fez mais que po-

lo scriplo do Baneane , nem Manuel velho com (juanto

isto soube se quis recolher a fortaleza nenj deu auiso aos

outros nossos que pousauào pola cidade que erào niuy-

los , s. os oíTiciais da alfandega & ho ouuidòr que auia

nome Aluaro pinheiro, & ho almotace mor, & os doen-

tes que estãuào no spirilal. K recolliidos os nossos a suas

pou-r-adas com tamanho descuydo. Aíjuela noyte que era

de hua terça feira na entrada de Nouetnbro, estando to-

dos no primeiro sono: derào os mouros neles, & primei-

ramente ho Xabandar Dormuz deu por mar na nossa

fusta eui que não estauào mais de dous grometes
,
que

quando sinlirào os mouros se esconderão com medo: &
ho Xabàdar lhe mandou poer ho fogo, & cuydando que

ficaua de niaiieira que se acendesse logo, foisse a cara-

uela que deixou porque os nossos que estauào nela co-

meçarào de se defender com muyio esforço, & por isso

ho Xabandar os deixou. E se na carauela & na fusta ou-

uera capitães & gente como auia de ser: a frota dos í-

JTiigos fora desbaratada, &. eles não poserào em efeito

seu propósito. E ido ho Xabamdar sairão tiS dous gor-

metes que estauào na fusta, ^ apagarão ho fogo que
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andaua nela. E por fsle feilo qne lio Xabnmdar fez Iam
mal lhe mandou el Rey Dormuz poer hua healilha co-

mo a molher por desonrra, & em quanto os moiir<s (a-

zião isto no mar, cometerão oulros a alfandeira que es-

(aua dous liros de besta da fortaleza, & oulros as casas do
fiuuidor & dos outros nossos, que pousauão pela cidade,

dando grandes gritas com prazer de lhes parecer que os

auião de malar a lodos. E crendo entào Manuel velho,

que era verdade ho leuantamenío dos mouros trabalhou

com os que pousauão coele , & quasi em camisa cò lan-

chas & adargas se acolherão fugindo pêra a fortaleza : o
que poderão fazer por lhe ainda os mouros não lerem
tomadas as porias por onde sayrao. í*' quis nosso senhor

q era a maré vazia, que ao não ser não f)odera recolher-

se na fortaleza sem perigo de se afogare, por ser ao lon-

go dela cuberlo dagoa cõ maré. E vendo ja ho capitão

dõ Garcia coulinho q ho leuantamenío dos mouros era

de verdade, achouse muy salteado por estar muylo de-

sapercebido pêra sofrer cerco como se esperaua: & ho
principal desapercebimenío era não ter agoa que eslaua

a cisterna da fortaleza chea de lenha, & ela não tinha

outra agoa nem lugar perto donde se ouuesse: & lambe
híi cobelo qtie estaua sobre a porta da Ireição q saya ao
mar eslaua cheo de lenha, & nenhum tiro dartelhana es-

taua concerlado, nem poslo onde auia destar, & a reuol-

ta era muy grande pola cidade assi da grita dos mouros
como dos nossos, que ouue algíis que se defenderão, as-

si como foy ho ouuidor & algns Chrislãos da terra que
se acolherão ao spirilal, Sc dali se defendião porque erão
casas forles

,
que oulras forão logo arrombadas & mor-

tos quanlos eslauão dentro, & elas queimadas. E por
ser de noyle não quis o capitão que lhe socorressem da
fortaleza polo [lerigo que se nisso corria.

PP 2
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C A P I T V L O LXXXIÍI.

De como os mouros começarão de baler a fortaleza^ ^ de
como dom Garcia mandou pedir socorro á índia,

JL^ vinda a manhaã começou de se Jeuantar grande la-

bareda de fogo no niadraçal ou casas onde pousaua ho
ouuidor, & assi no esprital, que os mouros puserào po-
ios não poderem enlrar; polo que se conheceo na forta-

leza que ainda ali estauâo algus dos nossos viuos, O
que conhecendo dom Garcia mâdou os socorrer por vin-

te cinco dos nossos, em que entrauào Manuel velho,
Ruy varela, Diogo forjào, Vicente dias, & Gonçalo viei-

ra, q todos hião beiB armados. E quàdo chegara aoMa-
draçal onde pousaua ho ouuidor acharão alguiis mouros
com que pelejarão, & saluarào algus dos nossos, 8c assi

Christàus da terra, porem ho ouuidor era ja morto, &
morreo affogado do fumo. E com ele & com outi-os que
morrerão a ferro forão mortos bê sessenta. E quando se

os nossos recolherão teuerão hiaa grande peleja cõ muy-
tos mouros que lhe quiserão tomar a dianteira, & muy-
tos dos injigos fi-rão feridos & mortos : & os nossos fora

todos feridos & se recolherão á fortaleza , & recolhidos

dô Garcia se aparelhou logo pêra se defender, mãdando
assestar a arteiharia nos lugares necessários, & repartio

as estàcias por esses principaeis que estauão na fortale-

za. E assi se despedio lohào de meira com recado ao
gouernador de como a fortaleza ficaua cercada pêra que
luandasse socorro: & Francisco de sousa ho brauo se

fuy logo pêra a sua galeota, que foy alada pêra junto da

fortaleza porque os mouros a não queimassem. E neste

tempo estaua hiia nao de Manuel velho carregada de tâ-

maras (que em Ormuz chamào congo) pêra hir a índia,

& por as tâmaras serem necessárias na fortaleza pêra

suprirem por pão de que estaua muylo mingoada: a-

cordouse que a nao fosse descarregada : & despois des-
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feita pêra que da sua madeira se fizessem repairos a ar-

telliaria , Sc assi algíjas estancias de que auia grade ne-

cesidade, porque na fortaleza nào auia nhíja : & porque
os mouros auiào de querer iiripedir chegarse esta nao a
fortaleza determinouse que Fraocisco de sousa com a
encliente dagoa a ieuasse a toa na sua fusta ale ho mais
perto da fortaleza que podesse ser : & por terra acede-
ria Manuel velho cõ vinte cinco espingardeiros dos nos-

sos pêra defender que náo chegassem os mouros á praia,

& sairia pola porta da treií^ao defronte dõde a nao esta-
lia : isto determinado foy logo posto ê efeito. E os mou-
ros que ho virào acodirào logo muytos a pelejar com os
nossos assi com os questauáo em terra como com os que
atoauão a nao por mar apertando os fortemente, & com
tudo os nossos derào com a nao em seco junto da forta-

leza : & por a peleja ser muy grande, & os mouros muy-
tos , forâo mortos algus dos nossos assi na fusta como
em terra, & hu deles foy hum Gonçalo vieira home muy
esforçado, & os outros quasi todos feridos: & dos mou-
ros também ho forâo muytos, & algus mortos: porem
como digo a nao foy recolhida, & desfeita pêra repairos
da artelharia, & pêra alguas tranqueiras de que despois
ouue necessidade. E neste tempo adoeceo Frácisco de
sousa que estaua na sua galeola com algils dos nossos
goardandoa que a nào tomassem os mouros : & por sua
doença lhe foy forçado recolherse a fortaleza: polo que
ho capitão mandou a esses principais da fortaleza que
goardassem a galeota aos quartos, ho que eles refusarão
por amor da eslàcia da praya que varejaua a galeota.

E côselharào ao capitão q a nào mandasse goardar, porq
lhe auiào de malar ali a gele sean seruir de nada, & q
seria melhor poupala pêra Tlefêder a fortaleza: & ho ca-
pitão tomou seu côselho. E ficado a galeota sem goarda
logo os mouros a queimarão. E nestes dias chegou ao
porto Dormuz hua nao do capitão q vinha da índia car-
regada darroz & de açúcar, & doutros màiimêtos, & foy
surgir diãle da pòla em q eslaua a nossa fortaleza: k
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sabendo os nossos a carec'a q a nao (razia líi necessária

pêra iio tempo pola necessidade q aula de inàtiinètos na
fortaleza

,
quiserâo descarreg^ar Ioí;:o a nao. lio capitão

não quis, não se Sdube cõ que deterniinaçào. K como qr
que os ímig-os àdauão niuylo alerta pêra fazerem dano
aos nossos teuerào a nao cm esf)ia sabedo que trazia

inanh mentos, & bua noyte lhe poserãr) ho fog^f
,
que an-

dando beín ateado nela , foy visto da fortaleza de que
logo lio capilão màdou tirar com a artelharia cuidando
que fizesse coisso afastar os ímÍ2;os : que fazendo escár-

nio dos nossos hros porque lhe não einpecião ílauão

graníles gritas. E vendo ho caj)i(ão que nào aproueita-

uâo os tiros, mandou a Ruy varela & a Manuel velho,

que fossem cont algiis espino;ardeiros fazer afastar os

mouros: & eles ho fizerão assi saindo pola porta da (rei-

ção, & começarão de sacudir os mouros que não vião os

nossos com a grade claridade do fogo que os cegaua. E
vendo os mouros que de cada vez uiais caião muytos
mortos afastarãose anles que ho fogo se ateasse de todo:

então chegarão os nossos, & apagando parle do fogo

saluarãu ainda algu arroz : que os ajudou a manter algus

dias.

C A P I T V L O LXXXIIII.

De como sabendo Manuel de sousa tauares g el Rcy Dor-

muz esíaiia leuantado , foy socorrer a nossa fortaleza :

^ do que fez em chegando,

I^jm quanto isto assi passaua em Ormuz Manuel de

sousa tauares capitão mor do mar, andaua ccmo disse

goardãdo a costa dos noutaques: & por hu uràde tem-

poral que lhe deu se acolheo ao porto de Mazcate: on-

de nesta conjunção foy ter Tristão vaz da veiga que es-

taua por feytor em Calayate: & leuaua côsigo obra de

trinta dos nossos: & estando aqui chegou recado dei

Rey Dormuz ao Xeq de Mazcate como era leuantado

contra a nossa fortaleza, que tízesse ele ho mesmo, &
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matasse os nossos que hi estauào na leiloria: & ou por

ele ser leal aos nossus ou por não querer obedecer a el

Key DoriDUZ parecêdolhe que nào auia de poder hir a-

Lante cc iii aquele leylo : respõdeo a el Kev ÍJortnuz que
nào auia de ser coulra os nossos , anles ixuiix de perder
a vida por eles: & ho mesmo disse a IVianuei de sousa
a quem iDoslrou as carias dei Rey Dormuz, que liie deu
por isso muytos agardeciujenlos , com promessa de lhe

serem feitas muylas morces em nome dei Rey de Pur-

tugal por a(juele serui^o que lhe fazia : & ê sinal disso

ele liie deu alguas pe<jiis ricas: 6l esta lealdade riao vsou

ho xeque de Calaiate, (jue sabendo ho recado dei rey

Doruiuz nialou logo esses Portugueses que eslauào na
feitoria: & ho njesmo hzera a Tristão vaz 8i aos outros

que fcrào coele se la esleuerâo , & tomou a feitoria: ho
que foy logo sabido em Mascate. E nisto chegou a hi

lauíbem luhat) de ateira que hia jjedir socorro a Índia,
^ contou a Manuel de sousa ho leuàtamêto dei rey Dor-
íDUz : ho q sabido por ele ordenou sua partida pêra Or-
hjuz : & deu hu paraó q trazia a Tristão vaz da veiga
j)era ir nele com os q irouuera de Calayale. E feyto is-

to enlendeo IManuel de sousa em Tristão vaz que indu-

zia a Fernão daluarez earnache que não fossem coele a

Ormuz, & se fossem fazer presas nas nãos dus n, ouros

que êlào vinhâo da Índia. O que entendendo Pvi anuel

de sousa dissimulou ba tomou esses berqos que tinha ho
j)araó de Tristão vaz, & disselhe que se passasse ao seu
galeào, & que hi iria mais seguro. O que Tristão vaz

ouue por grande afrõta, & não se quis passar ao galeão,

anles deixando Manuel de sousa se fo}"^ caminiio Dor-
muz , & em hua agoada que toujuu lhe matarão mouros
dous homès, «St milagrosamente pode entrar em Ormuz
pola grande armada de mouros que andaua no mar goar-

dando que nào entrasse neiíhú nauio kdsso na fortaleza.

E cô quàlo Manuel de sousa isto sabia, & assi ho gran-
de nunjero de gente que estaua sobre a nossa furtaleza

nào quis deixar de lhe socorrer: nào lhe lembrando ho
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perigo que corria nisso, & a penla que perdia que erao

bem vinte mil cruzados que ganhara nas presas que fi-

zera se se deixara andar pola costa, que de todas qua-
tas presas fizesse linha a sexta parle, por esta maneyra.
Faziase de todo ho monte três partes tirando priíueyro

a vintena pêra ho gooernador. E destas três ()artes eráo

as duas pêra el Rey de Portugal , & hi^ia se p.irtia pelo

nieyo , ametade pêra ho capitão mordo mar Dormuz,
& a outra pêra a gente da armada. E partido Manueí
de Sousa cõ Fernão daluarez çarnache pêra Ornujz ama-
nheceo híi dia sobela ilha de Queixome, imde lhe acal-

mou ho vento con) que auia dêtrar no por((j Dormuz, &
por Queixome ser dela obra de legoa & mea foy Manuei
de sousa visto da fortaleza, & conhecendose ser ele, sa-

bendo do Garcia quão pouca gente trazia, ouue niedo

que recebesse dano da armada dos mouros, que era de
duzentas terradas bem artilhadas & fornidas de muylos
frecheiros & outra gente de guerra: &, por isso mandou
a Tristão vaz da veiga que artilhando bem ho paraó etn

que viera ho fosse socorrer, pos(o que eslaua muyto fe-

rido de quando sayra na agoada. K ele foy leuando con-

sigo algiís dos nossos q forão poucos, & em ho paraó

saindo pêra ondestaua ÍVlanueJ de sousa, apartaranse

muytas terradas pêra atalharem ho paraó que se não fos-

se ajijtar cõ Manuel de sousa, & chouiao sobrele bôbar-

dadas & frechadas sem côío, & os q hião no parao tâbê

des[>arauào espingard.-jí & bõbardadas q farte. E passa-

do c^ nuiyto perigo ouuera dir ter em outro, porq vedo
Manuel de sousa vir ho paraó, & quão pouca gente tra-

zia , cuydou que era cilada, & q deilauão os immig^os

assi aquele paraó: pêra que cuydãdo ele que era dos

nossos ho deixasse chegar a si & ho metesse no fundo,

& cuydou que viria ali hum João gonçaluez goarda mor
Dormuz que era arrenegado, & querendolhe mandar ti-

rar com hii tiro, chegou mais ho paraó & foy conhecido

Tristão vaz: & por isso Manuel de sousa mandou que
não tirassem. E chegado ho paraó a ele determinou de
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se recolher á ponta da fortaleza porq coineqaua de de-

cer a maré , & com grande presteza mandou a Ferníío

.daluarez& a Tristão vaz que se atoassem j)olas popas

á proa & popa do seu galeão, & deixando no paraó &
na fusta algus homens darmas com os bofnbardeiros se

recolhessem com a outra gête ao galeão: o que eles lo-

go lizerào. E em quãto se fez foy cuberto de frechas ho

masto do galeão, latas erão as frechadas que os mouros
tirauão, & assi muytas bõbardadas de que nosso senhor

quis goardar os nossos. E lodauia Manuel de sousa se

foy com a decente caminho da [lõta : o q vendo os mou-
ros por mais que os nossos lhes tirauão com a artelharia

se chegarão tanto a el(^ que entrauão na fusta & no pa-

rao, & isto antes que Tristão vaz & Fernão daluarez se

recolhessem com os outros ao galeão, & eles matarão ás

Jãçadas quasi todos os que quiserão entrar. E hQ con-
destabre da fusta chamado laques matou bem seys mou-
ros com hij marrão, & os outros ho fizerãoali todos muy-
lo bem : porque a fora matarem todos os que quiserão

entrar ferirão cMitros muytos. E recolhidos ao galeão fo-

rão sempre pplejãdo com os mouros ate chegarem á pon-

ta da fortaleza em cuja praya dom Garcia tinha manda-
do assestar hua espera com q tirarão aos immigos que
seguião os nossos, & coeste tiro arrombarão muytas ter-

radas & meterão outras no fundo, em que forão mortos
muytos dos immigos, & dos nossos forão frechados oy-

tenta, & hum morreo na batalha que durou de jiola ma-
nhaã ate hua hora despois de véspera. E quando des-

pois quiserão amainar a vela do galeão não podião cô as

muytas frechas que estauão pregadas no masto, & des-

pois que veyo a maré se fizerão na praya muyto gran-

des bardas delas. E desta batalha ficarão os mouros da
armada tão escarmentados que nunca n)ais ousarão de
cometer Manuel de sousa q ficou no mar por amor de
goardar ho galeão & a fusta.

LIVRO V.
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C A P I T V L O LXXXV.

De como os mouros derão balei ia ú nossa fortaleza
^ ^

do que os nossos Jizerão,

\ eiido Raix xarafo quão desuiada Jlie sayra a obra do

pensamento que teuera de leuar os nossos do primeyro

lanço &. malaios cõ lhes tomar a fortaleza , determinou
de lhe dar bateria pêra coela lhe desfazer os muros da

fortaleza & enlralos : porque lhe parecia que vindo coe-

les ás mãos q se lhe nào auiào de poder defèder por quào
poucos erào , & os seus serê doze mil homês & os mais

deles de feyto : & destes erào seys mil frecheiros, & es-

pin^ardeires. E determinando ele de bater a fortaleza

pur conselho de híi turco q auia nome Mira aidel grade

sabedor na guerra , màdou fazer hCia estácia nas casas

delrey & outra na casa onde fora ho nosso espiritai, que
ficaua àtre a fortaleza & os paços dei rey, & afora os ti-

ros que lirauào destas duas estàcias auia outros muytos
espalhados poios paços que (ambem tirauão a fortaleza,

&, tam an)iude que não ousaua ninguê daparecer nela

por aqueJa parte, por onde Jhe os nossos nào podiáo fa-

zer nhfi dano: & fazêdo os mouros muyto aos nossos

principalmente da estancia do spirital, ouue ho capitão

conselho de dar naquela estancia, por ser iiito da forta-

leza : & a casa ser fraca q era de paredes de barro, &
cuberta doía: & podiase arrombar com híí vay & vem:
bo que se encon)endou a Ruy varela & a Manuel velho

que ho fossem íazer, cõ quarèta homês: de que os mais

lêuariào paael-as de poluora pêra loao pegarem coeias fo-

go, na casa em que estaua a estancia. E ao outro dia ô
amanhecendo estando os mouros bem sen» cuidado de
os nossos sairem , sairão eles & derâo na casa tàgendo
as nossas trombetas: & cõ hfia viga de que hzerào vay
& vem d^rào cõ hu pedaço da parede no chào, que fez

portal por onde os nossos podesseni êtrar. Ao que os
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mouros que goardauão a estancia acodirão logo cnidan-

do qwe fosse os nossos mais do que erao : & defendião-

se fortemente se não forão as panelas de poluora q os

nossos leuauào, cõ que algus tiraríio aos mouros &, quei-

marànos & estes como lançarão as panelas, seruiàse di?s-

pingardas que leuauào: & começarão a derribar nos mou-
ros q ho não podedo sofrer fugirão, matando cõ (odo

dous dos nossos: que entrarão na casa & tomarão a ar-

telharia
,
que leuarão a nossa fortaleza, com ajuda dou-

tros q lhe socorrerão pêra os aiudar a leuar a artejharia:

que como digo leuarão deixando posto fogo na estancia

ou casa, cujos telhados arderão logo por serem doía , &
ficou de maneira que os mouros não se jxnlerão mais a-

proueitar dela. E ficando Raix xarafo magoado de assi

desfazer aquela estancia: & lhe leuarê os nossos a arte-

Iharia qstaua nela mãdou assestar híi tiro grosso ao sopé

dos paços dei rey
,
que ficaua defronte da porta princi-

pal da fortaleza : & estaua este tiro embuçado porque os

nossos ho não vissem & se goardassem dele. Como não
virão se não quando ele tirou hQ pelouro de ferro coado

eom q vazou a porta da fortaleza. E vendo ho capitão

que qbradas as portas ho êtrarião os mouros, acodio lo-

go a mãdar entulhar por dêtro a porta com área, & ho
entulho foy tam largo que ho tiro não podia fazer nojo:

& pêra quebrar ho tiro dos imigos mãdou assestar outro

tãbem grosso na igreja, que estaua em híi cobelo de fo-

ra da porta da fortaleza. E porq tinha por certeiro a híi

António fernandez condestabre do galeão de Manuel de

sousa , mandoulhe que lhe tirasse ho que ele fez: &
quebrou ho tiro. Com cujo prazer os nossos derão hua
grade grita, & assi ficarão liures daquela eslãcia : porê

ainda ficarão aos mouros duas daquela parte, & outras

duas da parle do mar, & hua delas estaua na xabãdaria,

que tiraua ao longo da praya : que com baixa mar era

seruentia antre ho mar & a fortaleza, por ode os nossos

andauão : & os mouros tirauão ali como q lho querião

tolher, Ho que vedo Manuel de sousa mãdou poer de

ao. 2
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frunle no inar a fusla de Fernão daluarez degácom gran-

des arrombadas de cairo, porq a artelharia dus Imigos

lhe nào Hzesse nojo: & niandoulhe que tirasse aa estan-

cia dos imigos, & assi iio í"ez ele: & como eles não ti-

nhão com q se emjíarar dos nossos liros morriào coeles

ii)U}los: poio que (;uueráo por seu barato daleuantar a

estácia , & com outras duas que lhes ainda Hcauào da
bàda do mar nàu cessauào todas as nojíles de bater a
fortaleza por aqia parle, &, de dia com outras duas da
Banda do serlào : assi que continuan»ente lhe dauào ba-

teria, com que nao faziào talo nujo nos muros, nem nos

cobeios da ibrtaieza por a artelharia ser ntiuda, quanta
era a oppressam que dauào aos nossos tuihêdolhes que
não aparecessem. E coisto & com a fome queja auia

antre os nossos fugirão pêra os mouros algíís dessa gen-
te baixa, & disserão a Raix xarafo que na fortaleza auia

grande fome : & que auia muitos doentes dela & do tra-

balho que leuauào. E auendo obra de quinze dias que
duraua a bateria, vendo Raix xarafo ho pouco dano que
a fortaleza recebia : & quam seguros os nossos estauáo

,

tomou conselho com Mira aydel, ho turco que disse : que
lhe acõselhou que escalasse a fortaleza, & q lhe parecia

que a tomaria
,
porque a sua gente era muyto mais q a

nossa em demasia, & mais folgada, & a nossa doente
& casada do trabalho & da fome : & que cometesse lam-
be a poria do alcayde mór

,
quebrandoa com hii tiro.

E parecendo isto bê a Raix xarafo màdou logo fazer

niuylas escadas pêra este feilo.
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C A P I T V L O LXXXVI.

De como os mouros quiserão escalar a fortaleza :
éf- os

fiossos lhes (juebrarâo as escadas com a artelharm
, ^

de como vendo os mouros ho dano que recebmo dos nos-

sos com medo do socorro da índia despejarão a cidade.

ílÃ ordenàdose assi isto, com que os nossos correrão
grande risco de serem tomados se ouuera efieilo, quis

nosso senhor que fugio iiu mouro da cidade pêra a nos-

sa fortaleza, & descobrio o que os mouros iabricauao :

o que afrigio muvto aos nossos, porque viào ho grande
perigo que era. O q sabido pelo capitão ouue conselho
sobre o que faria, & acordouse que pêra quebraren) as
escadas posessê sobre as auieas dos n)uros &, dos cobe-
los vigas muyto grossas com grades pedras nelas & ata-

das por cabos: & nas goaritas & cobtios da fortaleza es-

teuessem jarras de pi»luora & panelas pêra deilareni so-

bre os luiigos. E por(|ue se fosse cousa que cometessem
a poria do alcayde mór, que serrassem logo os esteos de
hiia ponte que linha diante por onde entrauào, & que fi-

casse tão pouco por serrar que quebrassem logo com
qualquer peso, & que deitasse debaixo muyta ola & le-

nha seca: pêra que caindo a ponte com os mouros lhe

acodissem com poluora com q se acedesse a lenha & os
queimasse. E estando os nossos apercebidos como digo,
sairam hu dia os mouros com as escadas pêra escala-

rem a fortaleza por híia parte, & vinha grande corpo de
gente darnjas coelas , dando grandes gritas de prazer
cuidando que ja os nossos erao toniados : que logo aco-
dirào ao muro & cobeios (^ue eslauào daquela parte, &
despararào a arttlharia nos imigos, que cumo vinhão em
corpo nào somente matou muylos deles, mas qbrou a
nior parte das escadas, que era o que os nossos preten-
diào, & com tamanho dano se recolherão os imigos. E
raix xarafo vendo as suas escadas quebradas nào quis



310 DA HISTORIA DA ÍNDIA

tornar a iníentar de fazer outras, porque lhe pareceo q
era escusado poder escalar a fortaleza, &. tornou a dar

bateria. E màdou armar hú trabuco em hu pátio dos pa-

ços dei rey com que lanc^ase pedras na fortaleza & ma-
tasse os nossos. E assi fora se os mouros souberão tirar

com ho trabuco, mas nao sabião, & errauào a forlaleza.

E juntamête coisto começou de criar húa parede de oy-

to pés de largo, por detrás doutra que estaua da banda
de loeste en> q tinhão hua estancia, cô tenção de crecer

tanto a parede em alto q sobejasse por cima da fortale-

za pêra assentarê ali a artelharia & tirarê dentro toque
se assi fora , fora os nossos destroidos & nin^uê nào ou-

sara daparecer. E fazendose assi esta f)arede Manuel ve-

lho que vigiaua daquela {)arte tão perto daquela parede

que ouuio bater hua noite, conheceo que era obra que
se fazia, & chamou Ruy varela que vigiaua hi perto, &
assentando que se fazia parede disseràno ao capitão,

que despois que assentou que se fazia parede da outra

banda daquela velha, mãdoulhe dar bateria com duas

esperas, que atroarão a parede de maneiraque se fez

hiia abertura de dous dedos dalto abaixo, & assi fizerão

algiis buracos, por onde ho capitão assentou q se me-
tesse jarras de poluora pêra se lhe dar fogo. E antes

disto mãdou poer muytos capacetes em paos ao derre-

dor das ameas do muro quanto sobejassem hum pouco

por cima das ameas
,
que cuydassem os mouros q erâo

homês : & màdou embandeirar a fortaleza & lanjer as

trombetas & repicar ho sino da vigia, pêra que os mou-

ros cuidassem que era vindo socorro á forlaleza, & lhes

qbrar os corações: o que eles cuydarão ouuindo estas

alegrias, & vendo tãtos capacetes & murrões acesos. E
na noite segjiinte que fazia grande tormenta de vento

nordeste forão Manuel velho & Ruy varela leuando jar-

ras & panelas de poluora que fizerão njeter poios bura-

cos questauão feitos na parede velha, & coisso algua ola.

E do pé da abertura fizerão hu formigão grosso de pol-

uora ate a fortaleza : donde despois de recolhidos lhe
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poserão fogo, que correndo por ele enlrou pola abertura

& deu na ola de que se acendeo nas jarras & dali em
hua estàcia que ali estaua em que iogo ho fogo pegou &
dela saltou nos paços, & deles se começou datear pola

cidade começando de se atear em casas doía que esla-

uão nos (erradus, que como ja disse esláo Iam |)erto lius

dos outros pola estreiteza das ruas que logo saltaua ho

fogo diis nos outros, & nunca por mais que os mouros
trabalharão polo apagar quando se começou dalear na
estancia nunca poderão: & i)o grande vento que fazia

ho acendeo talo que fez muyto grade perda nas muytas
casas q queiíuou pola cidade, & mais acabou de derri-

bar a jiarede velha õde foy posto: &, ela derribada íicou

discuberla a noua que seria daltura de três braças, &l

de coníprimenlo dunj grade tiro de pedra: & do cobelo

de Ruy varela, & do de iVlanuel vellio, a deribarào com
as duas esperas que digo, & também quebrarão ho tra-

buco por ficar descuberto que se via da nossa fortaleza,

& tudo isto fazião os nossos com grandes gritas & làjer

de trombetas & repicar de sinos, q quebraua muyto ho
coração aos ímigos, vendo quani mal lhes hia & que oa
nossos lhe não auião medo 6i não son)ente lhes foy feito

este dano: mas outros muytos pola cidade com hij cão
pedreiro que tiraua tiros perdidos & outros muytos que
deu no seu alcorão. E por isto & [)orque se Kaix xara-
fo temeo que viesse socorro da Índia, Iam supitamente
como viera Manuel de sousa , & a nao de dom Garcia

,

&, ho parao de Tristão vaz : determinou cõ el Key de
despejar a cidade, & irse pêra a ilha de Queixome, &
assi ho fizerão despejando primeiro a gente toda sua fa-

zenda : 6l quando se el Key sayo com toda a gente da
cidade, que foy hixã noyle mãdtju Raix xarafo poerlhe
fogo porque se os nossos nào lograssem dela.
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C A P I T V L O LXXXVIÍ.

Do que passou ayitre os 7iossos despois que os mouros des-

pejarão a cidade.

l J conhecendo eles a causa do fogo, como foy manhaâ
lhe fora aoodir & ho apagarão despois de ter feita muy
grande perda, & apagado acharão ainda algíias tâmaras,
& cisternas com agoa

,
que se não acharão se perderão

todos com sede por não auer na fortaleza agoa nenhua
& quasi nenhfis mantimentos, porque auia perto de dous

meses que duraua ho cerco: & tamanha foy a estreite-

za da regra porq se daua a agoa, & os màtimentos q a

cada pessoa se não daua por dia mais que dous peque-
nos púcaros dagoa , & dous paês mais pequenos que híi

punho cada hum, & não comiao coeles mais que híías

poucas de tâmaras: & coesta regra não ficou na fortale-

za gato nem rato que não fosse comido, & assi se co*

merão oyto caualos q na auia mais na fortaleza: & es-

tando os nossos cÕtenfes pola agoa que acharão nas cis-

ternas despois da ida dos mouros, sohreueolhes hu gran-

de desastre, pêra que lhe prestasse mal, & foy q como
na cidade ficassem muytos ffatos dos mouros como se vi-

rão sem gente, hiãose com fome pêra a fortaleza, & en-

írauão polas bòbardeiras
,
que os nossos taparão por se

desapressarem deles: & como os galos não acharão por

onde ir á fortaleza: & a sede os apertaua deitarãse nas

cisternas pêra beber nelas, & afogauãose dentro: & quã-

do os nossos soubera isto, ja estaua a agoa danada
, po-

rê pola necessidade q tinhào coziàna , & assi a bebião

:

& com tudo perdeose muy ta. E tornado a necessidade

a crecer como dantes, ouuese conselho, que fosse Ma-
nuel de sousa tauares com sua armada a buscar agoa:

& primeiramente á ilha Dangào, que he hua parte da

de queixome. E por Manuel velho saber bê a lingoa foy

no paraó com Manuel de sousa, & no caminho qymou
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duas nãos de mouros que eslauào surtas: & não podêdo

tomar agoa em Angão passou auante a hu lugar chama-
do Gidi qualorze legoas de Ormuz, & hi tomou agoa &
se tornou com grande prazer dos da fortaleza, com quã-

to a agoa não foy tanta que lhe matasse a sede: &, a

fome dos mantimentos era de cada vez mais. E ho mes-

mo auia antre os mouros porque indo eles buscar mãti-

mentos á terra firme hiáo demandar a ponta da nossa

fortaleza pela banda do norte, ho que entendendo os

nossos os esperauão ali no paraó & na fusta , & tomando
os lhes dauão fúdo & muy poucos escapauão desta mor-
te : pelo q eles mudarão a seruentia pela banda do su!

,

onde parece que quis nosso senhor que se leuantou na-

quele cana! por onde as torradas dos mouros hião hu ba-

leato segundo seu tamanho & feic^ão, & este as çoçobra-

ua com tanta diligencia que parecia q náo viera ali pê-

ra outro fim : ho que vendo os nossos louuarào muyto a

nosso senhor por tam bom socorro como aquele fora: &
leuauão grande passatempo em ver como ho baleato qo-

çobraua as t erradas dos mouros, que vendose tão perse-

guidos assi dos nrissos como do baleato, não ousarão de
sair de Queixome a buscar mãtimentos: pelo que foy a

fome tamanha atreles que morrerão muy tos. E cuydan-
do eles que fosse assi antre os nossos, })era ho saberem
fizerão fugido a hij mouro principal que auia nome Coje
jelaltalebo, grade priuado dei rey Dormuz & conhecido
dos nossos: com que se deitou dando a entender que
hia desauindo d.elrey dormuz. E sospei(ando ho capitão

ao que hia lhe mâdou dar pão & agoa muyto boa que
tinha em jarras, dizendolhe q comesse afouto q tinha

muyto mantimento. E ho mouro bebia a medo como
que receaua que fosse a agoa salobre dos porcos da ilha:

& quando a achou doce espantouse: & muyto mais por-

que os nossos meterão hu tanque de pao na boca da cis-

terna que eslaua chea de lenha, h ho tanque dagoa do-

ce, de que tirarão perante ho mouro cõ híi coco per hua
corda curta: & ele cuydou que a cisterna estaua chea

LIVRO V. RR
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dagoa, & ho mesmo lhe fizerào crer ein híía tulha a que
fizerào ou Iro sobrado hú deiio abaixo das bordas, & co-

briràono de trigo como que estaua chea: do q se ho
mouro espantou muylo polo grande discurso do cerco,
&, como ele nào vinha a saber mais que aquilo tornous-

se a Queixome dali a algus dias. E nisto ho capitão da
fortaleza se começou de cartear com el Rey Dormuz, &
mandaua í;izenda a Queixome per hu António fernàdez

cristão nouo & seu criado que era lingoa : & ei Rey lhe

luandaua tão bem cartas & presentes, ho que pareceo
mal a esses fidalgos & caualeiros & oíliciais dei Rey, &
estranharão ao capitão ho que fazia : dizendo que ho
não auia de fazer assi porque eles estauào naíjueia for-

taleza que era dei Rey aquém auiáo de dar conta dela.

E dizendo dom Garcia que ele era capitão que faria ho
que quisesse , disseràolhe que não faria nenj ho podia

fazer sem seu cõselho, & quisseràono prêder & fazer

outro capitão: se não chegara neste temjKj dom Gon-
çalo Coutinho seu irmão, que vinha da india em so-

corro da fortaleza,

C A P I T V L O LXXXVIÍI.

De como dom Gonçalo Coutinhofoy em socorro daforla-
k-^a Dormuz. E de como el Rey Dormuz foy morto

por ínandado de Raix xarafo.

X orque johão de meira que ho foy pedir cá índia che-

gado a Cochim, ode achou dom Duarte, k, Diogo lopez,

deulhe as cartas de dom Garcia em que contaua ho es-

tado em que ficaua a fortaleza: sobre ho que ouuerào

ambos conselho coesses fidalgos capitães, & pessoas prin-

cipais da índia: em q Diogo lopez dizia que por quan-

to doiií Luís de nieneses capitão mór do mar estaua o-

çupado na fortaleza deGhaul que fosse logo em socorro

dos nossos Francisco de sousa tauares no galeão sam
Dinis, & dõ Duarte não quis dizendo que aquilo per-
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íencia a dom Luis seu irmão q mandaria ho socorro que
fosse necessário ate ele poder hir, & que liiria inuernar

a Ormuz. E acordado isto screueollie logo que mãdasse

ho socorro, & ele màdou a dom Gonçalo coutinho por

ser irmão de dom Garcia: & foy no seu galeão que le-

uou carregado de mantimentos, & com a gente neces-

sária. E dissesse q dom Gonçalo em chegando foy pri-

meiro a Queixome que entrasse na nossa fortaleza, &
visitou el rey Dormuz aquém vêdeo n)u}'ta parte dos

mantimentos que leuaua, & por isso lhe deu muytas pe-

ças ricas, afora ho dinheiro que se m5(aua nos mãti-

mentos. E desembarcado ele na fortaleza cessarão as

dissensões que auia aníre os oííciais da fortaleza & pes-

soas principais dela & ho capitão: porque dom Gonçalo

ho fauoreceo com sua chegada: & coeste socorro acaba-

rão os nossos de ficar de todo seguros dos mouros, antre

quem neste têpo auia grandes imizades principalmente

ãtre Raix xarafo, & Miramahmet morado, que era muy-
to priuado dei Rey Dormuz porque el Rey lhe dormia
com sua molher, & por esta priuanca lhe queria Raix
xarafo grande mal, & também a el Rey a que determi-

nou de tirar a vida, & que faria Rey quê quisesse pêra

ter toda a gouernança do reyno como no tempo passado

leuera seu pay : & assentado isto com seus parentes,

emcomendou a morte dei Re}^ a Raix xamixir: que ho

af gou secretamente com a corda de hu arco. E assi

foy comprido ho que seu pay dei rey lhe pronosticou

quando lhe conselhaua que não se leuantasse cõíra os

Portugueses porque lhe não auião de tomar mais que a

fazenda, & os mouros a fazenda & a vida. E morto el

Rey fez Raix xarafo Rey Dormuz a Patxá mahmetxá
que fora filho de Raix çafardim : a que Afonso dalbu-

querq tomou Ormuz a primeira vez como disse no liuro

segijdo, & este fez Raix xarafo Rey porque lhe dormia
cô sua may : & morto el Rey fugio logo Miramahmet
morado, & Raix xarafo ficou cem toda a gouernança
do Reyno.

RR 2
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C A P I T V L O LXXXIX.

De como Diogo lopez entregou a gouenum^a da índia a
dom Duarte de tneneses^ ^ se pariio pêra Portugal.

X assãdose estas cousas ê Ormuz fezse prestes a arma-

da q auia de hir pêra Portugal. K carregadas as nãos

entregou Diogo lopez de se(jueira a gouernança da Ín-

dia a dom Duarte de nieiieses, dandolhe ele conheci-

mento de como a recebia com tanta gente, tanta ar-

telharia, & tantos nauios. E isto feito embarcousse Dio-

go lopez, & coele dom Aleixo de meneses, & outros

niuytos íidalgos que linhão acabado de seruir st-us car-

regos na índia, & outros que hião pedir satisfação de

seus seruiços , & em Dezêhro de mil & quinhentos &
vintehum se partirão de Cochim pêra Portugal , onde
cora ajuda de nosso senhor chegou esta armada a que
nara soube ho que aconteceo na viagem.

LAUS D E Oe

Acabouse de empremir a presente obra per loâo da barreira &
loã aluares em a muyto nobre & sempie leal cidade de Coimbra.

Aos XV. dias do mes de Oulubro Ue M. D.hii.
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Cap. XVIII. Da entrada que fez Dom Fernando monr-
roi na terra firme de Goa^ ^ de como foy desbaratado

^^ fora mortos muytos dos que Icuaua. 36

Cap. xrx. De co,mo o gouernador queimou a cidade de

Zeila^ ^ do que Ihefizerâo ê Adem. 39

Cap. XX. De como despois do gouernador partir Dadem
lhe morreo muyta gente

^ ^ a frota foy ter a diuersas

partes: ó^- de como ele foy a Ormuz. 42
Cap. XXI. De como ho Hidalcâo mandou çufolarim seu

capitão com trinta mil homes sobre a ilha de Goa» 4Í
Cap. XX ir. Do que fez dom Goterre capitão de Goa des-

pois q se vio cercado, 47

Cap. xxnr. De como çufolarim. assentou seu arrayal na
terra firme ^ c^- do ardil q dó Goterre ieue pêra se m,a-

tarc muytos mouros.
'

48

Cap. xxiiii. De como çufolarim começou de dar bateria

á nossa fortaleza : ^ como lhe os nossos qbrarâo hú
camelo com q a dauâ. 49

Cap. xxv. Do que fizerão sete dos nossos no arrayal dos

immigos
,

^- de como ho Hidalcâo mâdou leuantar ho
cerco. 5

1

<3ap. xxvi. De como chegou á índia António de Salda-

nha por capitão mor de cÍ7ico nãos
, ^ de como o go-

uernador chegou Doimuz^ ^ do que fez a Fernão dal-

caçoua. 53

Cap. xxvií. De como Fernão perez dandrade tornou a
partir pêra a China

, ^ da discrição da China : é,- de

seus costumes. 54
Cap. xxviii. De como Fernão perez chegou ao porto da

ilha da veniaga , éf de como se lhe ouuera de perder
a frota estando no porto. V^O

Cap. XXIX. De como vendo Fernão perez que ho Pw
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lhe não queria dar despacho se partio pêra Cantão^

^ do silio de Cantão. 63
Cap. XXX. De como ho capitão nwr chegou a Cantão^ ^

de como despois chegarão ho CÔ<juam , Compim ^- ho
Tutão. 66

Cap. XXXI. De como ho capitão niór mãdou recado ao
Tutão

, ^ foy escripto a el rey de sua chegada. E de

como deixado ho embaixador em Cantão se tornou á
ilha Daueniaga, ii\)

Cap. xxxn. Das arruadas que ho gouernador mandou
pêra fora da índia. 7 2

Cap. xxxui. De como ho gouernador foy luernar a Co-

chi, 74
Cap. xxxiin. De como dom Aleixo de meneses chegou a
Malaca ^- achou q lhe fazia guerra el rey de Biniao. 7 6

Cap. xxxv. Em que se escreuem as ilhas de Maldiua
,

éf o que ha nelas, E de como dom laão da siiueira as-

sentou paz ^ trato com el rey de Maldiua. 77

Cap. xxxvi. De como ho capitão mor do mar António
de Saldanha foy fazer presas ao cabo de Goardafum ,

^- do que lá fez. 79

Cap. xxxvii. Em que se escreue ho grande ^^ abastado
reyno de Benqala. 81

Cap. xxxviii. De como dô loão da silueira aportou na
cidade de Chetigão

,
^- do q lhe aconteceo. 84

Cap. XXX IX. Como vedo ho Lascar de Chetigâo q não po-
dia tomar ho capitão mór lhe armou húa trei^ão, ^^ dt

como ho nosso senhor liurou dela. 89

Cap. xl. De como lorqe rnazcarenhas foy a terra dos

Lequios ^' do que lá passou. 91

Cap. XLi. De como sabendo ho capitão mór Fernão pe-
rez ho aperto em que estaua Malaca se partio da ilha

da veniaga
,
^' de como chegou a Malaca. 92

Cap. XLii. De como ho gouernador se partio pêra a ilha

de Ceilão a fazer húa fortaleza : ^ de como mouros
de Calicut qcôselharâo a elrey de Ceilão que lhe não
desse fortaleza, 94
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Cap. XLiir. De como ho gouernador sayo em terra ^

desbaratou os imigos ^ se fortaleceo nela
^ ^ de cotno

lhe el rey pedío paz ^ ele começou a fortaleza. 97

Cap. xliiii. De como Diogo lopez de sequeira, partio pêra
a índia por gouernador dela^ cf- de como chegou lã, 1 00

Cap. xlv. De como Afonso lopez da costa foy cô os ou-
tros capitães pêra tomar a tranqueira de Aluar ér se

tornou sem ho fazer^
^' dã ardil com que el rey de Bin-

tão quisera tomar Malaca. 101

Cap. xlvi. De como el rey deBítâo pos em execução hú
ardil pêra tomar a nossa fortaleza^ ^' de como os seus

forão desbaratados pelos Portugueses. 104»

Cap. xlvii. De como Duarte de melo capitão mór do
mar de Malaca foy com outros capitães sobj^e a trã-

queyra de Muar ^- a tomou. E de como dom Aleixo
mandou dom Tristão de meneses a Maluco assentar a-

mizade com os seus reys. lOfi

Cap xlvi II. Do que aconteceo em Malaca despois dapar-
tida de dom Aleixo de meneses. 1 1 1

TAVOADA DO QVINTO LIVRO.

\_yAPiTOLo I. De como Lopo soarez entregou a gouer-
nança da Lídia a Diogo lopez de sequeira ^ se partio

pêra Portugal. Pa g-, 1

1

5

Cap. II. De como ho gouernador tornou el rey de Bati'

cala aa obediência dei rey de Portugal. 1 17

Cap. III, De como Christouão de sonsa foy darmada so-

bre Dabul : cf^ do que lhe lá aconteceo. ibid.

Cap. iiii. De como ho gouernador despachou certos ca-

pitães pêra diu^rsas partes. 121

Cap. V. De como a raynha de Coulão deu consentimen-

to pêra se fazer fortaleza. 1 2 3

Cap. VI. De como Eytor rodriguez de Coimbra começou
de edificar a fortaleza de Coulão. 125

Cap. víi. Dú grande seruiço q a raynha de Coulão fez
a el rey de Portugal. 127
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Cap. VIII. De como ho gouernador foy ver hú para que

se fazia antre hus Caimaes na tei^ra Jirine
^
§- do que

lhe acôteceo. 129

Cap. IX. De como mouros de Cambaya •matarão a loâo

gomez nas ilhas de Maldiua com outros nossos. 130

Cap. X. De como despois Dantonio correa socorrer Ma-
laca se partio pêra Pec/ú a assentar amizade, 1 3

1

Cap. XI. Em q se escreue ho reyno de Pegú ^^ seus cos-

tumes. 133

Cap. XII. De como António correa assentou pazes e Pe-

gú. 140

Cap. XIII. De como António pacheco ^ outros forão ca-

linos pelos Aches <^ a causa porq. 141

Cap. xiiii. Do q ho gouernador fez em Cochim na en-

trada do verão : <^- de como António de saldanha che-

gou Dormuz. 143

Cap. XV. De como partio de Portugal por capitão mor
da armada da índia lorge dalbuqrque

,
^^ de como dô

Luys de guzmão arribou ao brasil por lhe qbrar ho

leme. 1 44
Cap. XVI. Das brigas que dô Luys de guzm.ão ouue cô

ho seu piloto
, ^ de como os brasis matarão perto de

sessêta dos nossos. 147

Cap. XVII. De como dô Luys de guzmã se aleuãtou cô

ho galeão de que hia por capitão
, ^ do q fez aos por-

tugueses q ho não quiserão seguir. 150

Cap. XVIII. De como dô Luys mandou enforcar cinco

Portugueses : ^- do mais que fez: ^ de como deixou ho
galeão ^ fugio. 154

Cap. XIX. De como os mouros m.atarão a Manuel de sou-

sa ^ coréta dos nossos em húa agoada , ^ como des-

pois se perdeo ho galeão. 157
Cap. XX. De como Jorge daVmquerque com algús capi-

tães de sua armada inuernai^ão em Moçambique ^' ou-
tros passarão á índia. , 159

Cap. XXI. De como o gouernador foy ver a fortaleza de
Coulã. l(jo

LIVRO V. ss
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Cap.xxií. De como João yonçaluez de castelo branco foy
por embaixador ao Hidalcâo. 161

Cap. XXIII. De como indo lio gouernador pêra a ci-

dade de luda se lhe perdeo a nao em q liia. E de

como não podido ir a luda foy suryir á ilha de Ma'
çua. JG2

Cap. xxiiii. De como ho c/ouernador chegou ao porto de

31açuú , éf de como soube que Mateus era verdadeyro
embaixador do Preste. IGò

Cap. XXV. De como ho capitão Darquico foy falar ao
gouernador^ ^- despois hoforão ver yiouefrades do mos-
teiro de Bisam, 168

Cap. XXVI. Do sitio do mosteiro de Bisam
^ ^ da reyra

que goardão os seus frades. 171

Cap. XXVII. De como ho gouernador se vio com ho Bar-
negais ^ jurarão ambos de dous amizade em nome de

seus senhores. 175

Cap. XXVIII. De como ho gouernador mãdou dom Ro-
drigo de lima por êbaixador ao Preste. 179

Cap. XXIX. Do q ocôteceo a Gôçalo de loule indo pêra
Moçâbique ^- como ouue a arlelharia do galeão de Ma-
nuel de sousa.

'

181

Cap. XXX. De como lorge dalbuquerque polo recado do

gouernador se partio em busca dele cô algas capitães

dos que inuernaráo coele. 183

Cap. XXXI. De como lorge dalbuquerque mandou pren-

der Raix xabadim regedor de Culayuie
,

^' do grande
dano q receberão os nossos querendoho prender. 1 84

Cap. XXX II. Da grade tonneta que o gouernador passou

saindo do estreito
,

^' como se perdeo a gale de Jeionf-

'mo de sousa ^ ^' dos que morrerão nela. 187

Cap. xxxiii. De como o (/oiiemador foy ter a Calayale

éf^
daiii a Ormuz onde inuernou. J89

Gap. xxxim. De como foy por capitão mór da armada
pêra a índia lorge dç brito^ ^- do que aconteceo ao ga-

leão de Ruy vaz pereyra com hu, peixe. iUO

Cap. xxxv. De como António corrca despois de chegar a
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Malaca foy sohre a iramiueyra do Pago §- a desbara-

tou ^^ fez fitgit^ os immif/os. 192

Cap. XXXVI. De como el rey de Bintão com toda sua gê-

te fwjio do Pago por medo Danlonio correa ^ c^- como

foy queymada ^ destruyda aquela força. J95

Cap. XXXVII. Do façanhoso feito que cinco dos nossos Ji-

zerão defendendose de Raja çudameci 4' de sua gente

que matarão quasi toda <^- lhe tomarão hua lãchara. 197

Cap. XXXVIII. De como se leuantarão contra Eytor ro-

driguez capitão da fortaleza de Coulão a raynha de

Coulão ^ a de Comorim. 201

Cap. XXXIX. De como a raynha de Coulão <^' a de Co-

mori7n quiserão tomar a fortaleza por treiçâo ^* não

jjoderão. 205

Cap. xl. De como as raynhas mandarão cercar a for-

taleza. 208

Cap. xli. De como dô Aleixo de meneses mandou socor-

rer afortaleza de Coulão per dom Afonso de meneses. 210

Cap. xlii. Do q socedeo na guerra aos Portugueses ^
aos ímigos. 2J2

Cap. XLII!. De como a raynha de Comorim pedio paz a

Eytor rodriguez ^^ se leuãtou ho cerco dafortaleza. 214

Cap. xliiii. De como Cherinamarcar ^ <^- Patemarcar
mouros estoruarâo que a raynha de Coulão não as-

sentasse a paz que cometia , éf- de como se fez des-

pois. 217

Cap. xlv. De como ho gouernador partio Dormuz pêra

a índia ^ os nossos tomarão duas nãos de mouros
,
^-

do mais que passou. 219

Cap. xlvi. De como Meliqueaz mandou hú embaixador
ao gouernador pêra saber se se apercebia pêra ir a
Diu. 221

Cap. xlvii. De como Meliqsaca ^ Hagamahmut sou-

berão que ho gouernador hia a Diu ^ de como se for'

talecerâo. 222
Cap. xlviii. De como ho gouernador se partio pêra Diu,

^ chegou ao seu porto. 223

ss 2
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Cap. xlix. De como ho governador se vio c6 Meliquesa-

ca ^ co7n Hagamahmut. 225
Cap. l. De como ho (jouernador se mudou ^ do conselho

que tinha de tomar Diu : <§^ de como inundou ver ho
rio de Madrefaba pêra fazer hi fortaleza. 227

Cap. li. De como auendo ho (jouernador dir inuernar a
Ormuz deixou na índia em seu lugar a dom Aleixo
de meneses. 229

Cap. lii. De como ho gouernador mandou pedir a Niza-
'maluco senhor de Chaul lugar j^era fazer húaforlak-
za : ^ se partio pêra Oimuz. 230

Cap. liii. De como Diogo fernãdez de heja ouue Fer-
não marlinz

^
^- os outros que estauão ê diu

^
^- sefoy

•pêra Ormuz» 231

Cap. liiii. De como partirão de Cochim lorge dalbu-
querq pêra Malaca ^ lorge de brito pêra Maluco. 232

Cap. lv. De como dom lorge de meneses foy em ajuda

dei rey de Cochim contra el rey de Calicu. 233
Cap. lvi. De como sabendo el Rey de Portugal quã mal

se gastauão as rendas do reyno Dorniuz ^ mandou re-

colher o que sobejaua do gasto do reyno : ^' pêra ho
saber mandou que ouuesse ojjíciacs Portugueses nalfan-

dega Dormuz. 234
Cap. Lvii. De como tendo el rey de Narsinga desbara-

tado ho Hidaleão mandou dizer a Ruy de melo capi-

tão de Goa que fosse tomar as tanadarias da terra Jir-

9He , c^ de como as tomou ^^ ficarão dei rey de Por-
tugal. 237

Cap. lviii. De como Baix xarafo prouocou ho sogro dei

reyDormuz que ho fizesse icuantar contra os nossos. 240
Cap. lix. De como ho capitão mór António correa pele-

jou em Bnhareni cem cl rey Mocrim c^ ho desbara-

tou. 2 J. 1^

Cap. lx. De como morreo cl rey Blocrim. E de como
jánlonio correa mandou a sua cabeça ao gouernador
€orn a notia da vitoria ^ cj^ da sepultura que lhe foy
feyta, 247
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Cap. lxi. De como lorge dalbuquerq chegou a Pace, §-

determinou de restiluyr iio reyno ho príncipe q leuaua

da Ilidia. 249

Cap. Lxii. De como el rey Dauru foy sobre Pact jjera

pelejar cô o tirano q tinha o reyno vsurimdo. 251

Cap. Lxiii. De como lorge dalbuquerq desbaratou ^ ma-
tou em hum combate ao Tirano que tinha vsurpado ho

reyno de Pacem. 2ó2
Cap. LXiiii. De como ho príncipe foy recebido j^^^^ f^^y

de Pacê : ^ de como lorae dalbuquerque fez hua for-
taleza em pQcem. 2b4s

Cap. lxv. De como lorge de brito foy morto em Achem
com outjos muytos de sua armada. 255

Cap. lxvi. De como por morte de lorye de brito suce-

deo na capitania de Maluco António de brito seu ir-

mão ^' do mais q passou. 2ú9

Cap. lxvii. De como ho goucrnador Diogo loptez de se-

queyra mâdou por capitão mor Diogo femandez de be-

ja a Cambaya
^ ^ do que lhe aconteceo. 2<;l

Cap. Lxviii. De como Hagamahmut saio com algúas

fustas de Diu a pelejar com os nossos
,
^- os desbara-

tarão : melcdo no Judo ho nauio de Gaspar doutel. 263

Cap. Lxix. De como jmriio de Portugal dom Duarte de

meneses p)or goucrnador da Índia
^

^^ de como chegou
lá com toda sua ai^mada. 2(3 6

Cap. lxx. De como António correa oime a ilha de Bu~
harê ^ Sf a fortaleza de Catija : ^' se tornou a Or-
muz. 2G7

Cap. lxxi. Do conselho que ho pay dei rey Dormuz lhe

deu q não fizesse trei^ão aos nassos. E de como a trei-

ção loy descuberta ao goucrnador. 26D
Cap. lxxik De como ho goucrnador mudmi ho conselho

que tinha de fazer Jortaleza em Madre Jabá
^
^' a co~

tiuçou em CkauL 27 2

Cap. lxxi II. De como dom Aleyxo de Meneses chegou a
Chaid^

éf^
de corno Hagamahmut cajntão de Mehquiaz

correo per mar cws nossos. 27^
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Cap. lxxiiii. De como os nossos pelejarão ahfúas vezes

com Hagamahmut : ^ de como ho gouemador deter-

minou de se partir pêra Cochitn. 276
Cap. lxxv. De como despois de os ímif/os desbaratarem
André de sousa chichorro

,
pelejarão com Diogo fer-

nandez de heja ^ ho matarão. E de como ho gouer-

nador deu a capitania do mar a António correa é,- se

foy pêra Cochim. 280

Cap. lxxvi. De como lorge dalbuquerque capitão de Ma-
laca ^ António de brito forão sobre el rey de Bintão

,

^' do que lhes aconteceo. 285

Cap. lxxv II. De como António de brito se partio pêra a
ilha da laoa, 283

Cap. lxxvi II. De como lorge dalbuquerq se tornou pe-

va Malaca : ^ de como Laqueximena lhe começou de

fazer guerra. 289

Cap. lxxix. De como Bastião de sousa partio de PortU'
gal pêra fazer hua fortaleza na ilha de sam Louren-
ço. E o porq a não fez.

'

290
Cap. lxxx. De como se leuantarâo os Chins contra os

Portugueses que esiauão em Cantão : Sr prenderão ho

embaixador dei Rey de Portugal^ ^ os q estauâ coe-

le. 291
Cap. lxxxi. De como Hagamahmut deu hú combate a

António correa , <^- quisera tomar ho baluarte do ou-

teiro ^ foy desbaratado. E de como dom Liiys de me-
neses chegou a Chaul : ^- António correa se foy pêra
Cochim. 293

Cap. lxxxi r. De como Raix xarafo Sf- el rey de Or-
muz se leuãtarão côtra os nossos que estauão na cidade

éf- na fortaleza. 297
Cap. lxxxi II. De como os mouros começarão de bater a

fortaleza., ^ de como dom Garcia mandou pedir socor-

ro d índia. 300
Cap. lxxxiiii. De como sabendo Manuel de sousa taua-

res q el Rey Dormuz estaua leuantado, foy socorrer a
nossa fortaleza : ^ do que fez em chegando, 302
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Cap. lxxxv. De como os mouros derão bateria á nossa

fortaleza^ ^- do que os nossos Jizerão. 3of;

Cap. lxxxvi. De como os mouros quiserâo escalar a for-
taleza : ^ os nossos lhes quebrarão as escadas com a
artelharía^ ^- de como vendo os mouros ho dano que re-

cebido dos nossos com medo do socorro da índia desjíc-

jarâo a cidade. 3u9
Cap, lxxxvii. Do que passou antre os nossos despois que

os mouros despejarão a cidade. 3 1

2

Cap. lxxxvii I. De como dom Gonçalo Coutinhofoy em
socorro da fortaleza Dormuz. E de como el Rey Dor-
muzfoy motlo por mandado de Raix xarafo. 314

Cap. lxxxix. De corvo Diogo lopez entregou a gouer-
tiança da índia a dom Duarte de meneses

,
^' se par-

tia pêra Portugal. 3 1 (>
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HO LIVRO SEXTO
D A

HISTORIA DO DESCOBRIMENTO
E

CONQVISTA DA ÍNDIA
PELOS PORTVGVESES:

Em que se conte o que eles fizerão no tempo que a
gouernarão dõ Duarte de meneses , Dom V^asco da
gama conde da Vidigueira & almirante do mar Indico.

É dom Anrrique de meneses per mandado do inui-

ctissimoRey dom Manuel de gloriosa memoria: & do
muyto alto & muyto poderoso rey dom loão seu íilho

ho terceyro deste nome nosso senhor.

Feyto por Fernão Lopez de Castanheda,

G A P I T O L O I.

De como dom Luys de meneses capitão mor do mar da
índia foy socorrer a fortaleza Dormuz

, ^ de como
partio pêra Malaca Martim Afonso de melo Coutinho.

i artido Diogo lopez de siqueyra pêra Portugal
,

par-

tiose o gouernador pêra a cidade de Goa pêra da hi

mandar em socorro da fortaleza Dormuz a dom Luys de
meneses seu irmão q estaua fazendo a fortaleza êChaul.
E chegado a Goa mãdoulhe ho galeão sam Dinis em q
auia dir a Ormuz, & mandoulhe ho regimêto do que a-

uia de fazer. E porque a capitania deste galeão era de
Francisco de sousa tauares , de que atras fiz menção

:

deulhe ho gouernador em satisfação a capitania de hiia

LIVRO VI. A



2 BA HISTORIA DA ÍNDIA

galé real em que ho mandou aChaulpera ãdar darmada

ate Dabul por capitão mór de dez ou doze fustas : & in-

do de caminho queimou no rio de Zinguizara & no do

Betele algiias nãos & cotias, híias varadas & outras car-

regadas de mantimentos. E chegado Frâcisco de sousa

a Chaul
,

partiose dõ Luys pêra Ormuz , & forão coele

Rui vaz pereyra , Manuel de macedo, Anrrique dema-
cedo , capitães de galeões & Duarte dataide , Lopo da-

zeuedo &l Pêro vaz trauaços capitães das nãos. E ele

partido, partiose pêra Goa JVlarlim Afonso de melo Cou-

tinho que ajudaua a fazer a fortaleza, & partiose por

ler a viagê da China pêra onde auia dir. E chegado a

Goa despachou ho gouernador & partio se pêra Cochim
leuãdo debaixo de sua capitania Vasco fernãdez Couti-

nho & Diogo de melo seus irmãos, & Pedromê irmão de

Francisco home estribeiro mór, & coestes se auia daju-

tar em Cochim Ambrósio do rego que auia dir em hu
jungo : & de Cochim se partioMartim Afonso peraMa-
laca em Abril de mil & quinhentos & vinte deus»

C A P I T V L O II.

De como ho gouernador deu a capitania de Chaul a Si-

mão dandrade, ^ mãdou goardar a costa de Camhaya.

.0-0 gouernador q estaua em Goa onde auia dinuernar

despois que mãdou ho galeão sam Dinis a seu irmão

dom Luys pêra ir nele a Ormuz como disse , deu a ca-

pitania de Chaul a Simão dandrade que era vindo da
Cirna, & casara per palauras de futuro com híia sua fi-

]liri bastarda, & deulhe aquela capitania em casamento:

o que não podia fazer pola ler Anrrique de meneses hu.

bò fidalgo que lha dera Diogo lopez de sequeira sendo
goiíerna.lor , & polo regimento lha podia dar os priu.ey-

ros três anos por ele ser o que a fizera & não se lhe j)o-

dia tirar se não por erros. E dada a capitania a Simão

daudradvi
,

partiose pêra Chaul cò húa armada de obra
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de doze fustas que auia de goardar aquela costa das fus-

tas de Diu, & auia dandar repartida ê capitanias, de
hija auia de ser capitão mór Frácisco de sousa tauares,

doutra dom Vasco de lima de Santarém, & doutra Mar-
tim correa do Algarue : & ate Chaul auia dir Simão
dandrade por capitão mór, & hiâo nesta frota duzètos

homens. E de caminho quisera Simão dandrade desem-
barcar em Dabul & pelejar com sete mil homês q esta-

uão nela por lhe ho tanadar não querer dar duas galés

que hi fizerão turcos: & estando ja nos bateys cõ sua

gente pêra saltar era terra ouue ho tanadar tamanho
medo que lhe màdou dar as galés com q seguio seu ca-

minho pêra Chaul. E chegado lá Anrrique de meneses

lhe entregou a capitania da fortaleza pola prouisara do

gouernador, porque vio q nã auia de poder fazer outra

cousa, & deuia a este têjX) três mil pardaos que gasta-

ra na fortaleza com dar de comer & outras cousas de

seruiqo dei rey de Portugal. E metido Simão dandrade

na capitania da fortaleza, repartio as capitanias das

fustas como trazia por regimento: & os ca{)itàes mores

se forâo a goardar a costa, em que fizerão muyto dano

por todos aqueles rios. E acertando Martim correa den-

trar no rio do Betele que he muyto fresco sayo em ter-

ra com obra de vinte cinco dos nossos . & melêdose por

hú espesso palmar foy assi ate chegar diante de híjs

grandes paí^os de rauytos pátios, jardis & varadas: &
diante da porta do primeyro pátio estauão assêtados no

chão muytos homês & molheres pobres. E saindo de

dentro hú home leuantaranse todos muyto de pressa , a

quê primeyro chegaria a ele: mas ele deixou todos &
foyse a Marti correa , & fazendolhe sua cortesia como

mouro q era assentouse coele e híi poyal : &ali em pra-

ticando lhe deu conta como aqles paços erâo de hu gra-

de senhor mouro, que auorrecido das cousas do mudo

viuia ali apartado & gastaua ho seu cora aqueles pobres

que auia & com outros, a q continuamente daua esmo-

la de dinheiro, trigo & arroz : de que ele era o esmoler,

A 2
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E nisto sayo ho próprio senhor mouro, & mostrou folgar

muyto de ver os nossos, & lazêdolhes muyto gasalhado:

se assentou cò Martim correa , com quê esteue prati-

cando ate que foy horas de se tornar á sua fusta , onde

ihe mãdou duas vacas, galinhas & fruyLa. E nesta pra-

tica perguntando Marti correa ao mouro a causa porque

fazia aquelas esmolas, ou que satisfa(^ào esperaua delas.

Respõdeo que era tanto dê sua condição fazer bê que
ho fazia polo gosto que nisso ieuaua.

C A P I T V L O III.

Do que aconteceo a Martim correa andando darmada.

Há outra vez lhe aconteceo q foy ter a hiia fortaleza

despouoada onde achou huniBramene velho que os nos-

sos catiuarão , & polo não quererem soltar despois que
foy nas fustas rogou a Martim correa que ho resgatasse

por dez pardaos , & que lhe desse licença pêra ir por

eles. E ele lha deu jurãdolhe ho Bramene polas linhas

que trazia ao pescoço que tornaria, & a ele não lhe da-

ua de não tornar por ser velho & não lhe pedio ho res-

gate se não zombando : mas ele que jurara de verdade
não ho teue assi. E auendo hú pedaço que era partido

tornou cõ oyto galinhas ás costas : & quando os nossos

ho virão ficarão espãtados de ho ver tornar , &, ele pe-

dio a Martim correa muyto perdão de não poder tornar
mais cedo: & também que lhe perdoase de lhe não po-

der dar todos os dez pardaos que lhe prometera, porque
por sua pobreza não podia dar mais que seys que logo
tirou, & polo resto trazia aquelas oyto galinhas. E es-

pantado Martim correa da grande verdade do Bramene,
fedeGoardar tam bem seu juramento : lhe não quis to-

mar ho dinheiro, & polas galinhas lhe deu dous panos
pêra se vestir , & mais Im seguro assinado por ele pêra
que nenhíi Português q iio tomasse lhe hzesse mal. E
çoisto se foy ho Bramene muyto contente , & ele ise foy
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recolhendo peraChaul, & na enseada dosBramenes so-

bre Imas vacas que os nossos quiserílo matar por nãole-

uarem carne ouue hua peleja com bem o} tocenlos n^ou-

ros, de que os nossos ouuerào a vitoria & os íizerào fu-

gir : & despois foy sobre hii lugar que se despejou com
medo dos nossos , & assi se recolheo a Chaul a inuer-

nar , onde também se os outros capitães recolherão,

CAPITVLO IIIÍ.

De como dom Luys de meneses q hia em. socorro Dor-
muz chegou lá, ^ do que fez.

JL/om Luys de meneses que hia caminho Dormuz che-
gou laa na êtrada de Mayo : & porque dom Garcia Cou-
tinho que estaua por capitão da fortaleza Dormuz ter

acabado ho tempo de sua capitania ho tirou dom Luys
dela, & a entregou a hú tidalgo chamado loào rodriguez
de noronha que a tinha por ei rey de Portugal, & dí^s-

pois entendeo em fazer que se tornasse a pouoar Or-
muz

,
porque sem isso não se podia soster a fortaleza

por lhe faltarê os mantimentos que não vinhão por não
auer mouros na cidade. E sabendo ele que não se podia

isto fazer sem võlade de Raix xarafo , trabalhou pola

aquirir oífrecendolhe perdão de tudo o q tinha feyto no
3euantamento dei rey Turuxá & em sua morte: & assi

todos aqueles que nisso fossem culpados: & que se tor-

nasse a pouoar a cidade Dormuz. Mas como Raix xa-

rafo tinha determinado de não tornar a poder dos Portu-

gueses, posto que nisso se perdesse ametade da renda
do reyno níaca quis : não respondendo porem claramente

a dom Luys q não queria se não desapegadamente , &
mais porque lhe parecia que dom Luys não trazia tanta

gente que ousasse de pelejar em terra. E sabendo os

capitães da frota & outros fidalgos como Raix xarafo

temporizaua com dom Luys, conselhauãlhe que não cu-

rasse de mais dilações ; & que pelejasse com Raix xa-
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rafo : porque certo estaua que pois tinha em seu poder

el rey Dormuz, & gouernaua ho reyno que não auia de
querer tornar a poder dos Portugueses que lhe auiào de
tirar todo ho mando que tinha. O que dom Luys não

quis fazer, nem menos poer isto em cõselho pêra se de-

terminar o que parecesse melhor. E vedo que era escu-

sado perfiar mais com Raix xarafo que fizesse o que lhe

requeria, determinou de lhe procurar a morte: porq ele

morto el rey Dormuz pouoaria a cidade, & muyto se-

cretamente mandou cometer q ho matasse a Raix xa-

mixir o que matara el rey Turuxá : mandãdolhe offre-

cer ho goazilado Dormuz se ho fizesse, porque sabia

que posto que Xamixir era parente & capitão de Raix
xarafo, que era a sua lealdade tão quebradiça que por

qualquer peita a quebraria quanto mais por tamanha
como era ho goazilado Dormuz. E assi foy que Raix xa-

mixir aceitou de boa vontade a empressa, mas q não
poderia matar logo a Raix xarafo por andar muyto a re-

cado que se temia de dom Luys. E despois de ele ido

se obrigou a fazelo per hu assinado que lhe disso mâ-
dou : & ficando dom Luys descansado coele mandou di-

zer a Raix xarafo, que pois queria mudar a cidade Dor-
muz aa ilha de Queixome q lhe não daua disso porque
também de lá auia el rey Dormuz de pagar as páreas

que era obrigado a pagar a el rey de Portugal como se

esteuesse na ilha dormuz : por isso q as pagasse & a va-
lia da fazenda que fora tomada a el rey de Portugal & a
seus vassalos. Do que ele foy contente , & assi ho fez.

E com quãto Raix xarafo não queria tornar pêra Ormuz
não deixaua dauer paz antre os Portugueses & os mou-
ros , & tinhào trato híis com os outros.
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C A P I T V L O V.

De como dÔ Garcia anrriquez ^ lorge dalbuquerque chc'

garâo ás ilhas de Banda, ^ da discripção destas ilhas.

Aorge dalbuquerq capitão de Malaca vendo q el rey de
Bintào afroxaua da guerra que lhe começou de fazer,

& q podia escusar algija gente da que tinha: deternii-

iiou de mandar por capitão á ilha de Banda a dom Gar-
cia anrriquez seu cunhado por ser aquela capitania cou-

sa de mujto proueito, & deulhe hu nauio redondo em
q fosse com a gente que podia escusar. E despachado
dom Garcia, partiose pêra Banda na êtrada de íaneyro

de mil & quinhentos & vinte dous : & ido de caminho
pola ilha Dajaoa achou ainda António de brito no porto

Dagacim, & como hia de viagem seguio sua rota & An-
tónio de brito partio após ele pêra as ilhas de Banda, ^
estão em quatro grãos & hú terço da banda do sul , &
sam três que fazem todas antre si hum niuyto bõ porto

& redondo como alagoa ; a mayor delas se chama Bã-
da , a meã IMira, & a mais pequena Gunuape : que na
Jingoa da terra quer dizer serra de fogo: & assi ho he
ela que arde continuamente, & por isso he desabitada.

E Banda como digo he a principal, & ha nela muytas
aruores que dão a noz & a maça & nacem poios matos
como outras aruores: sam do tamanho de grandes pe-

reyras , & assi tem as folhas ralas & os esgalhos, & os

pés sam lisos como os das larageiras & nas folhas se pa-

rece com pessegueiros , &, assi dão a frol como a sua.

Ho frui to que dão estas aruores he a noz q chamamos
nozcada que nace como híi pêssego, & no tamanho &
na cor se parece coele : & despois de ser de vez a co-

lhe & a deilão a secar ao sol, & assi como vay secado

se vay abrindo & lança híías folhinhas que sam a maça.

E tiradas todas estas folhinhas fica ho carouço desle po-,

iao que he a noz
,
que despois de lhe str tirada a maca
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fica ainda cuberto de húa caspa preta de cor de casta-

nha
,
que despois de ser muyto seca se espede por si

da noz. Este pomo ho fazem em verde em conserua da-

çucar : & he muyto estimado era toda parte por ser

muyto medicinal & saber muyto bem, & também fazem
dele olio que aproueita muyto pêra frialdade. Apanhada
esta noz & maça a dão os da terra aos mercadores es-

trangeiros a troco de panos baixos: & por húa corja de-

les q na ilha valera a dinheiro três cruzados lhe dão hã
bahar de maça q sà quatxo quintaes , & da noz lhe dão
sete babares. Esta ilha he pouoada de gentios bornes

pobres & pouco polidos, & de presença despriziuel, não

tem rey a que obedeção , tem cada pouoação híi rege-

dor a que chamão Xabandar , & não lhes obedece se

não por amizade. As pouoações sam de casas térreas

cubertas doía: a principal se chama lutatão. Ao porto

desta ilha che2:ou António de brito em Feuereyro & hi

a^íhou ja dom Garcia anrriquez, que lhe disse como hi

soubera de certa certeza que forão ter ás ilhas de Ma-
luco duas nãos de Castelhanos que carregarão de crauo

& se tornarão, deixado dez ou doze homês na ilha de
Tidore a modo de feytoria : &ho como estas nãos lá fo-

ra ter foy assi.

C A P I T V L O VI.

De como Fernão de magalhães fez crer ao Emperador
Cairos rey de Castela que as %lhas de Maluco erâo de
sua conquista é^ de como as foy descobrir,

.LVeynando elrey dom Manuel de Portugal se foy pêra
Castela hu Fernão de magalhães, de que fiz menção no
liuro terceyro quando Francisco de sá & Bastião de sou-
sa se perderão nos baixos de Pádua que ficou no ilheo.

Este por se vingar dei rey dom Manuel, mostrãdose a-

grauado dele lhe fez híia grade treyção : que foy dizer
ao Emperador Carlos quinto deste nome que era rey de
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Castela, que pola repartirão da conquista que se come-
çou de lazer anlre el rey dõ loâo ho segundo de Portu-

gal , & el rey dom Fernando de Castela que não ouue
eíleyto: erào de seu descobrimento & conquista as ilhas

de Bãda & as de Maluco, dandolhe pêra isso algíias re-

zões : que como nà ouue quem as contrariasse por par-

te dei rey de Portugal , & erao em fauor do emperador,

& pêra seu proueito lhe parecerão bem & ho creo sem
mais examinar a verdade do que lhe dizia Fernão de
magalhães, & assi a hum Ruy faleyro que também hia

coele mais por fazer treyçào a el rey de Purtugal que
por outra causa & faziasse grande astrólogo, mas não
sabia nada: & tudo o que tingia que sabia era j)or hii

spirito familiar que tinha segundo se despois soube. E
estes dous fizerão crer ao Emperador que estas ilhas

que digo erâo do seu descobrimento & conquista , & se

lhe oífrecerão a lhas descobrir por fora da nauega^ao da
índia : & pêra este descobrimento se concertou ho Em-
perador com certos mercadores que lhe armassem cinco

nãos em Seuilha, de que deu a capitania mor a Fernão
de magalhães, & mâdou coele a hú astrólogo chamado
Andres de sam Martim, pêra que por astrologia visse

se podia alcã^ar a saber a altura de leste a oeste de que
se esperaua muyto dajudar pêra ho dereito deste desco-

brimento. E fuy este astrólogo com Fernão de maga-
lhães, porque ao têpo de sua partida se escusou Ruy
faleyro dir coele: porque parece que soube polo seu fa-

miliar quão mal auia de suceder aquela viagem aos que
a fizessem , & deu a Fernão de magalhães hQ grande
regimento de trinta capítulos, pêra ^ por três maney-
ras podesse conhecer a distancia & deferença que an-

dasse de leste a oeste: q ele fazia ser cousa niuy fácil

de saber porque sabendose se poderia saber certo se es-

tas ilhas de Maluco & Bãda erão do descobrimento &
conquista de Castela ou não. E coeste regimêlo se par-

tio Fernão de magalhães em laneyro de mil & quinhê-

tos & vinte por capitão mór da frota do Emperador, de
LIVRO VI. B
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que forão por capitães ele na nau Trindade & por seu

])iloto hú Esteuão gomez Português , Luys de mêdoçã
degradado da nao vitoria, & loão de cartajena natural

de Burgos da nao saneio António, & João serrão natu-

ral de Freixinai da nao Sãtiago, & Gaspar da queixada

da nao conceição & piloto loào Carualho Português.

Hião nesta frota ate duzêtos & cincoenta homês , em q
entrauão trinta & tantos Portugueses de q soube estes

nomes, Aluaro de mezquita destremoz, & hu da silua^

de Coimbra, Martinj de magaihães natural de Lisboa

& moço da camará dei rey de Portugal , Esteuão diaz

liiho du abade da beira, Gonçalo rodriguez ferreyro na-

tural de Leyria, Afonso gonçaluez natural da serra da

estrela, Nuno criado do conde de vila noua, & hum
Rabelo. Partido Fernão de magaihães coesta frota do

porto de Seuilha foy ter ás Canárias, &- dali jeuou a ro-

ta do Brasil , & forão ter ao porto de saneia Luzia on-

de fizerão agoada. E dali indo ao longo da costa contra

ho sul tomarão ho porto de sancta Maria & passarão ho

cabo frio & ho rio doce que he hila grande enseada a

que não virão cabo, & poserão seys dias em passar dua

ponta a outra & sempre por agoa doce, de que fizerão

agoada. E vendo os capitães da frota que Fernão de ma-
gaihães queria passar deste rio doce fizeranlhe grandes

requerimentos que não passasse, & que ho descobrisse:

porque assi ho leuaua por regimento do Emperador, a

que se desobedecesse , soubesse que lhe não auião do-

bedecer. E ele lhes respondeo por boas palauras, que a

seruiço do Emperador compria passar ele auante: por-

que doutra maneyra não podia dar fim a sua empresa.

E passou ficando os capitães Castelhanos, & assi os pi-

lotos & mestres muyto descontentes dele, tanto q de-

terminarão de ho matar ou leuãtarselhe , dizendo que

não sabião onde os leuaua. Porem Fernão de magaihães

não soube disto nada: & nauegando por sua viagem

sempre a vista de terra côtra ho sul foy ter na entrada

Dabril a hu rio grande a q pos nome dtí sam lulião ou
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dos patos ^ está em corenta & noue graos , & a terra

era toda escaluada sem aruoredo nem eruas & muyto
fria, & a gente dela vestida de peles & muyto pobre:
& porq entraua ja lio inuerno que ali começa em Abril
& dura ate Oytubro, determinou de inuernar ali, pêra
o que meteo a frota no rio que mãdou descobrir por
loão serrão, & em quanto foy descobrilo fizeráo os três

capitães conjuração cõ algus outros de matar Fernão de
magaihães & tornarse peraSeuilha, determinando de
dizer ao Emperador que ho íizerão por ele não querer
goardar seu regimento & fazia caminho muyto fora do
que lhe ele mãdara. E sendo isto sabido por ele , teue
maneyra como se sayo logo pêra fora do rio com sua
nao , não mostrando ser sabedor do q se lhe ordenaua

,

antes dissimulando grãdemente. E saydo fora comuni-
cou a cousa cõ ho ouuidor darmada, dàdolhe miudamen-
te as rezões porq não quisera descobrir ho rio doce. E
como por aquele rio esperaua de ir ter ao verdadej^ro
caminho de Maluco: & pêra isto auer eíTeylo copria
muyto fazerse justiça daqles capitães, ])orque doutra
maneyra não auião dassesseg^r no ser ui<^ do Emperador.
E porq se não podia fazer deles justiça sem grade aluo-

roço & perigo da gente da frota , era necessário vsarse

dalgíia manha pêra se matar Luys de mendoça que era
a cabeça da conjuração, & a quem todos seguião, por^
morto este logo todos ficarião assessegados & não aue-
ria mais amotinações: & ho Emperador seria seruido
como ele desejaua. E concertouse que ho mesmo ouui-
dor ho matasse ás punhaladas, fingindo que lhe leuaua
hum requerimento de Fernão de magalhâes que sayse
pêra fora do rio onde ele estaua, & fosse de noyte por-

que ouuesse menos reboliço & os outros capitães lhe não
acodissem. E indo ho ouuidor aa sua nao coesta dissi-

mulação cõ companhia apercebida pêra ho caso, eslan-
dolhe fazendo ho requerimento ho matou ás punhaladas
ajudando ho a isso os que hião com ele. E logo ho ou-
uidor & os seus começarão de bradar que viuesse ho

B 2



12 DA HISTORIA DA ÍNDIA

Emperador & morressíe os que lhe eráo tredores. E to-

mado posse da nao polo Emperador mandou aos mari-

nheiros que saj^sem pêra fora com a nao & fiassem sur-

g;ir junto de Fernão de ujagalhâes, & assi ho fizerão. E
como foy manhaà mandou ele dizer aos outros dous ca-

pitães que se dessem se não que lhes meteria as nãos

no fudo. E sabido isto poios marinheiros da nao de loào

de Cartagena alargarão as amarras & forão ter sobre a

nao de Fernão de magalhães , em que ele logo entrou

& prendeo a Fernão de Cartagena em ferros, & despois

a Gaspar de queixada, a que no mesmo dia mandou de-

golar & esquartejar com pregão que pubricaua a causa

porque : & outro tanto mandou fazer a Luys de mendo-
ça ainda que estaua ja morto, &-a loão de Cartagena

porque se achou que não tinha tanta culpa degradou ho

pêra sempre pêra aquelas partes, & assi a hum clérigo

culpado neste malefício. E esta supita & áspera justiça

pos grande espanto na gente da frota , & dali por diãte

foy Fernão de magalhães muy temido. E nisto chegou
loão serrão que fora descobrir ho rio onde se lhe perdeo

a nao, & ele escapou com quantos hião coele & se tor-

nou pêra onde estaua Fernão de magalhães
,
que man-

dou logo tirar as quatro nãos a monte pêra se correge-

rem ,
porque andauão muy to abertas & daneficadas &

não poderiâo sofrer a comprida viagem que estaua por

fazer.
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C A P I T O L O VII.

De como Fernão de marjalhâes mostrou hum regimento

que leuaua do faleyro pêra se conhecer a altura de les-

te a oeste. E do que hum, astrólogo que hia na frota ^
os pilotos dela acordarão.

Vyoncertandose as nãos Fernão de magalhâes niostroa

aos pilotos & ao astrólogo Andres de sam Martini ho re-

gimento que leuaua de Kuy faleyro acerca de se poder
saber a altura de leste a oeste como ja disse. E visto ho
regimento por todos, mandoulhes Fernão de magalhães
que dissesse cada hum o que alcançaua a saber, & se

se podião aproueitar dele em sua nauegaqão. E os pilo-

tos responderão por escripto que não se podia vsar da-
quele regimento, nem aproueitaua pêra se nauegar por
ele. E assi ho assinarão: & ho astrólogo respondeo ho
mesmo a todos os capitolos do regimêto que erão trinta

saluo ao quarto que dizia que pola conjuni^ão que a lila

lem com as estrelas fixas, & com ho sol se pode saber-

o que híia terra dista da outra na altura de leste a oes-

te. E disse a este capitulo que não auia outro caminho
pêra alcançar a deferêça da altura de norte a sul a de
leste a oeste se não aquele nem ele ho sabia. E acre-

centou ainda outras muytas conjunções & oposições, &
pêra mor clareza disso fez sobrisso hu tratado em que
alegou muyta astrologia, & disse q aquela regra*era
niuy sabida por todos os astrólogos & cosmógrafos. E
per ela estando ele naquele porto no mesmo anno a de-

zasete Dabril que fora ho eclipse do sol vira & notara
pelo eclipse que ali tomou ,

que ho meridiano daquele
porto distaua do de Seuilha donde partirão sessenta &
hum grãos de norte a sul. O que sabido por Fernão de
magalhães & pelos pilotos: foy por todos aprouado por

bõ , & quando virão que a distancia dos grãos era lata

quiserãna diminuir & encurtar a derrota que aleli fize-
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rao
,
porque se temiào de sair do lemite de Castela, &

poserào ho mesmo porto em algúas cartas que leuauâo
arrumadas em branco, & hús ho poserào em corenta &
três grãos, outros em cort^nta & seys: mas a verdade
foy posta oos papeis 6c liuros em q as escriuião, cuy-

dando que não auiào nunca daparecer como despois pa-

recerão &: vierào ter ás mãos dos nossos, pelos quaes se

mostrou 4 as ilhas de Banda ^c de INlaluco sam do des-

cobrimento de Portug-al , & ainda alem de Banda Ireze

grãos S: meyo , íc de 31aluco dezasseys.

C A P í T O L O VIII.

De como Fernão de inagalhães passou ho estreito de todos

os saiictos ^^ foy ter á ilha de Cubo : <^ de corno foy
morto em húa batalha com dous capitães seus ^ outra
gente.

JCiatrado ho mes Doutubro que se acabaua ho inuerno
daquelas partes, determinando Fernão de magalhàes de
prosseguir aquele descobrimento que fazia com tamanha
falsidade & deslealdade, deu a capitania da nao de loào
de Cartagena a seu primo Aluaro de mesquita, & a de
LuYs de mendoça a seu cunhado Duarte barbosa , & a

de Gaspar de queixada a loâo serrão. E feyto isto par-

íiose no mes Doutubro: & indo ao longo da costa do
Brasil dahi a cento &. tantas le^oas se achou metido
com toda sua ffoía em hiia grande enseada, & nào po-

dèio tornar pêra trás foy por ela ate chegar ôde homar
se metia pola terra, Sc Fernão de maiiarnàes mádou lo-

go sondar a boca dele, Sc polo grande fundo q se achou
conheceo que era estreito q se fazia do mesmo mar c-

ceano , assi como se faz ho de gibraltar : pelo que ticou

nniyto ledo, porque lhe pareceo que aquele estreito a-

uvá. de cortar toda a terra do Brasil ate chee^ar ao mar
pur õde ele cria que poderia nauegar pêra Maluco sem
ter necessidade de ir pola nossa nauegaçào : o que ele
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receaua muyto por não topar nauios Portugueses, & de-

terminou de descobrir aqle estreito pêra ver se chegaua
a outro mar, porque se chegasse daua a sua naucgaçào
por muyto boa. É assentado nisto pos lhe nome a baya
de todos os sanctos por chegar ali em tal dia. E dando
conta de sua determinação aos Portugueses começou de
nauegar por este estreyto, & entrado por ele era a boca
de largura ho espaço q tomauão duas nãos húa juto da
outra , &t despois se alargaua ate húa legoa , & de cada
ve^ de mór fundo que lho não achauão, & de húa parte

& doutra auia niuy altas serranias cubertas de neue. E
era terra desabitada & sem verdura nem aruoredo, nem
parecia nenhú gado nem alimárias brauas. E indo assi

acharão que ho estreito se fazia em duas bocas. O que
vendo Fernão de magalhães mãdou a Aluaro de mezqui-
ta que fosse por húa delas ate ho cabo, & desjiois se

tornasse ali , & que ele faria outro tâto : & quem che-

gasse j)rimeyro esperasse pêra saberem o que achauão,
& verê o que auião de fazer. E coeste cõeerto partirão,

& Fernão de magalhães seguio por sua rota a diante

por antre aquelas grandes & altas serranias cubertas de
neue ate que começou dachar outra terra em que auia

húas aruores altas q pareeião cedros & assi outro aruo-

redo : & assi foy ate ho cabo daquele estreito que vio

que se acabaua no mar oceano, & que a terra por onde
se fazia aquele estreito ficaua cercada de mar de duas
partes. O q visto por ele tornouse a paragem donde se

apartara Daluaro de mezquita pêra saber dele o que a-

chara por sua derrota. E chegado não ho achou, & es-

perando por ele algús dias nuca veo
,
porque segúdo se

despois soube ho seu piloto com a gente da nao se le-

uautou contrele, & ho prendeo porque não fossem niais

auante & se tornassem : como tornarão pêra ho rio de

sam lulião, onde recolherão a loão de cartajena que hi

ficara degradado & se tornarão pêra Seuiiha ,
dizendo

que Fernão de mncalhâes era doudo, & que min tira ao

Emperador, porque não sabia Odestaiiào Banda nem I\Ja-
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luco. E vedo Fernão de magalhâes que Aliiaro de mez-
quila não vinha não ho quis mais esperar por se lhe não
gastarem os mantimentos, & tornouse por aqle estreito

por õde saio ao mar oceano : & a boca por ôdc sayo a-

chou q estaua em cincoêta & cinco grãos de norte a sul

pêra a parte do sul , & dali mãdou Fernão de magalhães

q fossem buscar a linha equinocial, porq sabia pelas

cartas mesiuas de Francisco serrão, & pelas cartas an-

tigas de marear que Maluco jazia naquele paralelo da
equinocial: & diminuindo na altura ate se poer debaixo

dela nauegou por ele cinco meses sem achar Maluco,
do que assi ele como os seus pilotos & ho astrólogo se

agastarão muyto, porque segíido se despois achou pe-

los nossos quando tomarão hua destas nãos na ilha de
Ternate. Affirmouse Fernão de magalhães com ho as-

trólogo & pilotos da frota que tinhão tanto andado de
leste a oeste despois que sayrào do estreito que erâo

saydos do limite de Castela, & que entrauão ja muyto
polo de Portugal. E cora temor de toparem gente nossa,

& também com muyta necessidade dagoa, acordarão de
deixar a derrota q leuauão , & nauegarão pêra a parte

do norte ate que se poserão em dez grãos , & ali acha-

rão hil arcepelago de muytas ilhas: & tomado ali terra

virão que a gente tinha paraós em que nauegaua, &
trazia muyto ouro nos braços & nas orelhas, &. que ho

resgatauão por ferro: & daqui a cincoêta legoas forào

ter a híía ilha chamada Maçana que tinha rey
, que fa-

zendolhes muyta honrra & gasalhado os leuou a outro

rey doutra ilha chamada Cubo cujo vassalo era, que re-

cebeo com muyta honrra a Fernão de magalhães, &.lhe

fez muy bò tratamento: principalmêle despois que sou-

be como era capitão mór du senhor tamanho como ho

Emperador, de quem Fernão de magalhães fez que se

fizesse vassalo, & mais ho fez tornar Christão & a sua

molher, & a seus filhos com muytos do seu rey no, &
pos lhe nome dom Fernando: & por seu consentimento

foy edificada híia igreja da auocação de nossa Senhora
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da vKoria em que se celebraua ho officio diuino. E es-

tando nesta amizade, el rey rogou a Fernão de maga-
ihães que ho ajudasse contra outro rey seu vezinho se-

nhor de hua ilha chamada Matão que lhe nào queria o-

bedecer , & sobrisso tinhào ambos guerra. E por el rey

ser vassalo do F.mperador, Fernão de magalhães lhe

deu a ajuda que lhe pedia, & pelejou duas vezes com
ho rey de Malão , & dambas lhe matou muyta gente.

E nào querendo com tudo obedecer a el rey de Cubo
pelejou coele outra vez , & desta foy morto & desbara-

tado : porque el rey de Matão tinha nmndado fazer

muytas couas cheas destrepes no lugar onde auia de ser

â batalha
,
que em se começando de dar fez que fugia

com sua gente. E Fernão de magalhàes contêtandose

coisso os não seguio , & recolhendo sua gente dão os

jmmigos nele, & dão coele nos estrepes onde matarão a

ele & a Duarte barbosa , & a João serrão cora vinte

tantos homês , & os outros se recolherão aos bateys, &
met-endose nas nãos se tornarão pêra a ilha de Cuboc

C A P í T V L O ÍX.

Da treyção que el rey de Cubo fez aos Castelhanos em
que matou muytos deles

,
^^ de como escaparão fugin-

do. E do que passarão ate chegarem aa ilha de Tidóre
hua das ilhas de Maluco,

X ornados os Castelhanos aa ilha de Cubo, & vendose
desemparados do seu capitão moor, & de quem esguias-
se pêra onde auião de ir quiseranse tornar dali. Ao que
loão carualho piloto da nao de loão serrão acodio , di-

zendo que não fizessem hua couardia tamanha como a-

quela, & que oulhassem em quanta obrigação lhes fica-

ria ho Emperador se lhe descobrissem Bãda & Maluco:
por isso que ho descobrissem que ele os leuaria lá. E a-

nimados todos coisto, determinarão de prosseguir auan-
te, & deranlhe a capitania da nao. E standose aperce-

LIVRO ví. o
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bendo pêra tornar a sua viagem, mandou e\ rey deMa-
lào ameaçar el rey de Cubo que iria sobrele, & lio des-

truyria se não matasse os Castelhanos & lhe não tomas-

se as nãos. E como ele estaua anjedrontado pola morte
de Fernão de magalhães &. dos outros ouue medo ao a-

raeaço, & prometeo a el rey de Matào de lhe fazer o

que queria : o que logo pos em obra, &- pêra isso fingio

fazer hua grande festa em que conuidou os capitães da

frota & os principais dela, pêra lhes dar hum banquete,

porque doutra maneyra os náo podia tomar juntos, por-

que desj)OÍs da morte de Fernão de magalhães hiào pou-

cas vezes a terra por conselho de loão caruaiho: que
quãdo soube que erào conuidados pêra ho banquete, &
que ho queriào receber lhes rogou muyto que ho não íi-

zessem
,
porque tinha por sem duuida que aquilo era

treií^ão. E por muytas rezÕes que lhes deu pêra ho ser,

nà^ quiserào se náo ir a terra ; mas ele náo quis ir, nem
que fosse ninguém da sua nao , &. mandou leuar as An-
coras, saluo híla sobre que ficou, &- esta apique pêra

se leuar logo se fosse necessário. E estando os Caste-

lhanos comendo debaixo de hCias aruores com grande

festa & el rey coeles , da neles a gente dei rey armada
& matarão trinta & tantos , & os outros se acolherão ás

nãos que estauão j)erto. E poderanno fazer porque loão

caruaiho mandou desparar algiàas peças dartelharia, de

que os immigos auendo medo náo seguirão os Castelha-

nos, que despois dembarcados por se verê que eráo (ão

poucos que não abastauão pêra Ires nãos queimarão hija

delas, baldeando nas outras o que leuauào, & parliran-

se por esse mar desesperados de saluação
,
porque loão

caruaiho com quanto lhes prometera que os leuaria a

Maluco, nem sabia ondestaua , nem pêra onde auia de

nauegar: &. sem leuar certa rota nem via se foy por

esse mar onde a ventura ho leuasse , & foy ter a húa

ilha chamada Puloando senhorio dei rey de Borneo, on-

de tomarão dous homens que os ieuarão aa ilha de Bor-

neo: & mandarão dizer a el rey cujas erào aquelas nãos
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& que (raziâo muyias merradorias pera tratar se lhes

desse licença pera saírem em terra, & coela sairão,

iriàdàdo el rey receber os dous capitães hõrradamête &
cõ grade festa. E leuadas mercadorias a terra assenta-

rão feytoria, & da hi a dous dias amanhecerão derredor

das nãos trezentos & tantos paraós , & parecia q pera

lhe tomarê as nãos. Oq eles entendendo se fizerào logo

á vela, & derão em cinco jungos que estauão no porto

de que tomarão três em que acharão muyta riqueza que
Jeuauão de Malaca dõde erão , & catiuarâlhe toda a gê-

te. E feyto isto foranse a hua ilha despouoada q está

afastada do porto, onde lhe el rey de Borneo mandou
logo pedir os catiuos, mandandolhe dous Castelhanos da
feytoria: dizendo que lhe não mandaua os outros por-

que ticauão oulhando pola fazenda da feytoria. Ederan-
lhe os catiuos, mandandolhe dizer que lhe mandasse os

Castelhanos que lá estauão: & por ho recado tardar hH
dia cuydarão os Castelhanos que lhe querião fazer trei-

ção, & por isso requererão a loâo carualho q se partis-

sem, & assi ho fizerão deixando os companheiros em
terra com a fazenda, & forão ter a hua ilha despouoada
onde derão pêdor ás nãos por andarem muyto abertas.

E dali forão ter a outra ilha chamada Mindanao, &des-
pois a outra que auia nome Sanguim. E andando perdi-

dos & sem saber õdestauão nem esperança de ho saber

nunca: & crendo que se chegaua sua fim toparão com
hCi jiigo da China que hia de Maluco : & auêdo fala dele

por acenos souberão que auiào de tornar atras da derro-

ta que leuauão, & tomarão pilotos que os leuarão áilha

de Tidore, híía das ilhas de IVJaluco, onde chegarão na
fim Doutubro de mil & quinhêtos & vinte híí : cujo rey

os recebeo muyto bem, & eles lhe derão grandes pre-

sentes, dizêdo que erão vassalos dei rey de Castela &
ho mór senhor daChristindade, & por seu mãdado bião

descobrir aquelas ilhas pera ter trato nelas & se ele dis-

so fosse contente que faria nisso muy grade proueito. E
vencido el rey dos presentes que lhe derão ^ disse^què

c 2
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elle & sua terra erào dei rey de Castela , & que lha en-

tregaua : & que soubera por seus íevliceiros que erão

partidas cineo nãos pêra aqia illia por mandado de hu
grande rey, & por isso ele era vassalo dei rey de Cas-

lela , & lhe obedecia como a senhor: & que lhe rogaua
que esperassem dous meses & que lhe daria crauo nouo.
Ao que eles responderão que na podiào esperar por se-

rem as nãos velhas, & por isso se queriào logo tornar:

mas que dali a dous annos lhe prometião de tornar cõ

cincoêta nãos carregadas de mercadoria: & pregunta-

ranlbe se hiào os Portugueses a estas ilhas. È sabendo

q si, disserào muyto mal deles chamado os ladroes, &
prometendo que lhe auicào de tomar Malaca, porq dela

ate Maluco tudo era dei rey de Castela, & rogarão a

el rey que lhe fizesse vender esse crauo que se achasse

na ilha posto que fosse velho porque coesse iriâo conten-

tes. O q faziâo por se acolher q temião q fosse os Por-

tugueses , & q os tratasse mal: q bê sabião q não era

Maluco de seu descobrimento pelo que tinbào espremen-
tado naquela nauegaçào: & bem tomarão por partido

tornarem a suas terras cora a uida : & em quanlo se a-

junlaua ho crauo que auião de leuar ticarào cò el rey

fazendo veniaga de suas mercadorias.

CAPITVLO X.

De como el rey Daternate foy cometido dos castelhanos

com amizade ^ a não qws
,

^- de como caneyarâo
duas nãos de crauo ^ húa foy ter a espanha

, ^ outra

despois de jKirtir arribou a Maluco,

JDí estando aqui mãdarão offrecer amizade a el rey de
Ternate cõuidando ho com presentes pêra isso. E como
ele era seruidor dei rey de Portugal auia muytos annos
não a quis aceitar, antes lhe mandou dizer que era vas-

salo dei rey de Portugal, & que a ele queria ter por

sener & não outro, & mandou logo recado a lorge dal-
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buqiierque capitão de Malaca, em que Jhe escriuia o

que passaua: & assi ho escreueo ao gouernador da Ín-

dia & a el rey de Portugal. E estas cartas mandou em
hú jungo que mãdaua a Malaca, pedindo a eirey que
mandasse prouer aquela terra pois era sua, & que man-
dasse fazer nela híía fortaleza. E vendo os Castelhanos

como el rey na queria sua amizade disserão a el rey de

Tidore q quando tornassem com a armada q diziào ho

farião vassalo do Emperador posto que não quisesse. E
el rey de Tidore vendo como se eles querião ir, man-
dou apanhar todo ho crauo que se pode auer com que
carregarão as duas nãos q tinha. E a moor parle deste

crauo era dei rey de Portugal , &. dos nossos que lá ti-

cara do anno de mil & quinhentos & vinte de três jun-

gos de Malaca que descarregarão na ilha de Bachào
por não lerem tempo pêra irem a Malaca, ik hu deles

era de Cúria deua hú mercador em que hia a carga dei

rey de Portugal, do retorno da fazenda que Gaspar ro-

driguez feytor mandou quando lá foy dom Tristíio áe
meneses. E muytos fardos deste crauo leuauào os no-

mes dos nossos de cujos erão, & com a pressa que ti-

nhào de carregar este crauo cõ medo que não fosse ter

coeles algua armada iiossa &, oá toniasse , côprauáo ho
bahar a dez & a doze dobrões, & mais coreia barretes

vermelhos : comprado os nossos ho bahar a cruzado & a

menos. E carregadas as nãos deixarão os Castelhanos
feytoria nesta ilha de Tidore com todos seus officiaes

,

a q ficarão muyto cobre. & outras mercadorias, & dei^

xarãlhe corenta bombardas & muytas bestas & espigar-

das &- outras armas promelendo a el rey de Tidore que
quando tornassem auião de fazer hua fortaleza. E com
isto se j)artio htia das nãos, de que era capitão & pilo-

to loão carualho em Dezêbro de mil & quinhentos &
vinte hii : & parlida foy auer vista da ilha Damboino
que está atraues da de Banda, de que também ouue
vista, & assi da costa da jaoa & dahi foy á ilha de Ti-
mor õde Jhe fugirão dpus casiçlbanos q_ despois fgrào ter
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a Malaca com deseáperação de se a nao não poder snl-

uar, porque hia lào aberta que a cada relógio dauào á
bomba quatro vezes, & por isso a tirarão ali a mote &
a cõcertarâo , no que se deteuerão ate Feuereyro de
mil & quinhentos & vinte dous , & dali cortou f)OÍa al-

tura do cabo de boa Esperança. E fazendose auíite dele

cuydando que ho tinha dobrado, cortado dali ao noroes-

te foy dar no rio do Ifant.e que está quinze legoas de
Moçambique. E nisto se mostrou quão pouco sai)ião por

onde hiào, por quantos grãos aqui errarão daliura de
leste a oeste, & daqui forão polo nosso caminho ate tor-

narem a Seuilha: & a outra nao dos castelhanos que
partio da ilha deTidore despois destoutra íeuou sua der-

rota pêra a terra do Dariê q he detrás da terra das an-

tilhas. E auendo dous meses que nauegaua , foranlhe os

ventos tãe contrairos a sua viagem que lhe foy forçado

arribar ás ilhas de Maluco, & quando chegou achou os

nossos fazendo híia fortaleza na ilha de Ternate , como
direy a diante.

C A P I T V L O Xí.

De como António de brito ^ dom Garcia anrriquez se

partirão pêra as ilhas de Maluco
, ^ da discripção

destas ilhas.

kOabido por António de brito como estauão Castelhanos

ê Maluco, & como tinhão assento na terra: temendo q
teuessem mais força da que tinhão, requereo a dô Gar-
cia anrriquez da parte dei Rey de Portugal, que por

quanto leuaua pouca gête pêra pelejar com os Castelha-

nos & com os da terra & os sugigar, que fosse coele

com a gente q tinha pêra ho ajudar. E visto por dom
Garcia como aquilo era seruiço delrey aceytou de muy-
to boa võtade fazelo sem lhe lembrar ho muyto que per-

dia de sua fazêda por não ficar em Bãda, em que An-
tónio de brito assentou amizade & trato com os da ter-
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ra : & por roemoria disso pos hú padrão de pedra coiu

as armas reaes, & sobrisso leuerão os da terra coele al-

gua deferença , & |)eJejarào coele & lhe ferirão algús

homês , & por derradeiro ficarão amigos. E vindo ho

mes de JVIayo q era a moução pêra Maluco, parliràse

António de brilo & dõ Garcia com sua armada que era

de oyto velas , & leuauào nela trezentos homês. E se-

guindo por sua viagê chegarão a eslas ilhas que estão

cem legoas de Bàda : & eslào coelas noroestesuesle , &
sam cinco a fora outras muylas de que se faz hu gran-

de arcepelago que ocupão grandissima distancia de mar.

E estas cinco que digo que propriamente se chamào as

de Maluco sam as q dão ho crauo, que he tão estimado

per todas as partes do miado. E sam os seus nomes es-

tes, Bachâ, Maquiem, Moutel , Tidore &, Ternate :

estão todas debaixo da equinocial, & antre a de Ter-
nate & a de Bachào estão as outras três. E a de Ter-
nate que he niayor que todas está em hum grão da ban-

da do sul. Todas eslas ilhas sam chãs polas fraldas do
lijar, & dali se vay a terra aleuantando algíi lanlo ate

duas legoas pelo sertão: mas dali por diãte sam as ser-

ranias i^ào grades & as rochas tão altas & os aruoredos

tão bastos isc çarrados que na se podem habiiar. E è to-

das eslas serras ha vieiros d enxofre : & em hua da ilha

de Ternate está híia boca que continuamente lancha es-

pantosas labaredas de fogo. Todas per eslas duas legoas

que digo sam cubertas de muyto aruoredo brauo, & an-
Irele nacem as aruores que dão ho crauo : de que prin-

cipalmente ha mais em Moutel & Maquiem qut» em ne-

nhúa das outras. As aruores que dão ho crauo sam do
tamanho das que dão a noz, & em terem os troncos li-

sos & a rama copada se parecem com laranjeiras: porem
as folhas parecêse cora as do loureyro. Nace ho crauo
pir todas elas em pinhotas como madre silua , & quàdo
he de vez está verde. Os q ho apanhào se sobem nestas
aruores &. com hiias canas de forquilha ho colhera &
deiiãu em kus cestinhos que trazê na cieta , & nislo
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cjuebrão todos os raminhos & gomos que estas aruores

metem de nouo
,
pe!o que íicão tão daneficadas que ná

dão cratio ho anno seguinte & se reformao nele perada-
rê ho crauo ao outro anno: de modo que pola mayor
parte não da nouidade inteira todos os fuios. Apanhado
ho crauo ho deitão ao sol a curar, onde anda muytos
dias & se torna roxo, &. despois neg^ro como ho vemos,
de ho borrifarem com agoa salgada. Ha tambe outras

aruores que se chamão (;agus de cujo miolo se faz pão :

despois de tirado ho deitão ê jarras com agoa salgada,

& passados algíís dias ho seção ao sol , & seco ho moê
&, da farinha ou pó fazê j>ão

,
que segundo eu vi he da

cor do nosso pão de rala, & sabe como pão. Outras ar-

uores diuersas ha nestas ilhas, que huas dão vinho ou-

tras azeite, outras fruytas: & isto continuamête que
Tião ten) tempo limitado, & por isso não falece nuca.

Ha também grandes canaueaes de canas de boa grossu-

ra q nace cheas dagoa muyto boa , & quem vay polo

inato & ha sede faz hil furo em hú canudo destas & be-

be : ha tambê outras de que se serue a gête pêra acar-

retarem agoa & vinho & azeite &, fazerem de comer &
sam da grossura du braço & de hua coxa , & os canu-

dos sam comíimente de comprimento du couado & co-

cado & n^eo : & leuão sete, oyto canadas. Nestas ilhas

ha poucos mãtimentos , & quasi que vão todos de fora:

& isto por ser a gente muyto guerreira & não se ocupar

se não em guerras: porê a terra he fértil, & tão viçosa

que em caindo a folha ao aruoredo logo lhe nace outra

& nunca está sem ela : & as cabras que vem defora pa-

rem duas vezes no anno, & as mais dous filhos de cada
vez, & muytas*tres & algíjas quatro, & as porcas tam-

bê pare duas vezes no anno, & as cabritas & leytoas

ainda mamão quando logo emprenhão: & he tamanha a

fertilidade desta terra que se vão molheres doutra que
sejão auidas por maninhas logo emprenhão nela. Ha
tambê nestas ilhas hiis bichos como coelhos que tê nas

barrigas híls bolsos como aljabeiras, & quãdo parem
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metem neles os filhos, &> coejes dentro sem lhe caircm

corre & saltão polas aruores dumas em outras: estes se

chamão cucos na iingoa da terra & sam mujto bôs pêra

comer. Ha no mar mujto pescado & inu3^to bõ , & hus

cangrejos do tamanho de centolas, & assi parecem: &
tem hus bolsos como pescoços de lagostas. E estes saem
do mar pêra ho maio a comer bua frui (a que ha na ter-

ra que se chama Canária & he como amêndoas , & assi

tem a casca, & eles a quebrão com os deles: estes sam
muyto gordos Sc muy to gostosos pêra comer, tomãnos
com candea despois que de noyte saem em terra, & co-

mo vê ho fogo estão quedos, & pêra os lerem muytos
dias os metem em hua jarra & os mantém com cocos

que come. E com quanto ha nestas ilhas poucos manti-

mentos, esses que ha nunca falecem nem ha nelas fo-

me, porque vay a gente buscar cada dia ao mato ho
comer de que tem necessidade, & viu«m como na pri-

mitiua idade. Todas estas ilhas sam muylo fortes por

natureza & arteficio, & tem portos em que os nauios

estràgeiros podem entrar muy difficuitosamenle , por te-

rem iodas arrecifes feytos á mão. Suas pouoações sam
«omo digo poia fralda do mar ate duas legoas pelo ser-

tão, & as mais delas ou todas sam muyto fortes cõ cer-

cas de tràqueyras, & cauas & fortalezas de madeira.

As casas sam de paredes de terra cubertas doía , somê-
le as mezquitas sam de pedra: os moradores sam mou-
ros, & auia pouco que tomarão a seyta deMafamede q
dantes erão gentios. He gente bê desposta & mais prela

que baça assi homês como molheres : tem todos húa lin-

goa & tratanse muyto bem dos atauios do seu corpo

,

comiimenle não sam pêra trabalhar macanicamente : po-

rê sam homês engenhosos em carpentaria de maçonaria
.& em laurar de bastidor. Sã muyto guerreiros & valetes

na guerra & muyto cruéis nela q ho pay mata ho filho,

& ho filho ho pay, & aos immigos q matão corlão as

cabeças que podem &. pendurãnas ao pescoço poios ca-

belos , & isto ê sinal de bõs caualeyros , & sem isso não

LIVRO VI. D



26 DA HISTORIA DA ÍNDIA

se tem por taes nê ganíiào bonrra. Quando querê fazer

algúa cousa de sustancia ajuntanse mujlos a comer em
q se embebedão & despois de bêbados assentão o q hão

de iazer, & ho mais bêbado tê por mais honrrado: nâo

tê nauios se não pêra guerra, &, sam de remo : os majo-
res se chamão coras coras & joãgas, & sam tão compri-

dos que tem cento &. oy tenta remos por bãda , & sam
muylo bem íeytos. Náo tê jungos nê outros nauios dalto

bordo, porque náo ha antreles nenhíjs mercadores, nem
ha antreles outra mercadoria que ieuar pêra fora se nã
crauo , & este não ho leuauào por não terê nauios pêra

isso : & os da ilha de Bãda ho hião lá buscar ê seus jii-

gos & ho comprauão muyto barato a troco de panos da

índia pêra se vestirê, q leuauão á Banda os mercado-
res de Malaca: & tambê a troco deles comprauão ena

Bãda a noz , macja & crauo & não queriào ir por ele a

]\'laluco porq gastauão na viage quasi ho dobro do tem»

])o que punhão de Malaca a Bãda ida por vinda, que
erão seys meses que partião de Malaca em íaneyro & ê

Feuereyro chegauão a Bãda, & carregauão em lulho

em que partião pêra Malaca & chegauão em Agosto, &
jDera Maluco auião de partir de Banda em Mayo, &che-
gauao nele por não ser ho caminho de mais de cem le-

goas , & por amor da mouí^ão dos leuantes não podiào

tornar de Maluco se não em Janeiro se achauão carga,
& se nã auião desperar hú anno, & em Banda auião

desj)erar ate Julho pêra partirem pêra Malaca. E por

esta rezão nâo querião os mercadores de Malaca passar

a Maluco &, achauão em Bãda ho crauo: que despois q
os Portugueses esteuerão em Maluco não trouuerào os

Bandaneses mais a Banda. Os reys destas ilhas tem a

seyta deMafamede, & conforme a ela casam com muy-
tas molheres & sempre tem húa por principal : eles &
os fidalgos de sua corte a que chamão mandarins se ves-

te ao modo malayo & os bajus sam de seda rica com
botões douro, & pedraria polas dianteiras & mangas.
Trazem arrecadas nas orelhas , & no pescoc^o colares
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douro & cadeas , & nos braços manilhas, & assi se ves-

te as molheres, & nas cabeças sombreiros goarnecidcs

douro & pedraria & nas festas coroas douro , &c por dó

Irazê panos brancos que chamão fisas feylos dantre cas-

cas daruores , & nos braços manilhas de rota de Benga-
la q sam caninhas delgadinhas, & rapão quãlos cabelos

tem em seu corpo, & vntanse dolios cheirosos, & tra-

zê nas cabeças lêços atados. Seruense com mu} to gran-

de estado posto que não tê nenhíia rêda
,
que cada Ju-

gar he obrigado a darlhe híi tanto pêra comerem certos

dias cõ toda sua casa, & isto em abastança. E a mes-
ma maneyra tê os senhores seus vassalos

,
que se cha-

mão Sangages , & assi os regedores : porque cada rey
tem seu regedor que tem cuydado das cousas do reyno,

assi na paz como na guerra. Eco quanto estes reys não
tem renda sam tão venerados assi dos seus naturais co-

mo dos estrangeiros doutros reynos & tidos por hiia cou-
sa tão sagrada, que posto q estem antre seus iniigos se

dizê eu sou tal rey aíastanse logo & danlhes lugar: &tê
por costume se sam vencidos em algiia batalha de não
verem ho rosto ao vêcedor se nà dali a seys ou sete me-
ses. A gête baixa os tem por tão diuinos que passando
por diante deles tapâo os olhos & deitàse no chão de
bruços por não ousarem de lhes ver ho rosto, nê os no-
meão se não por sol , líla ou por nomes de cousas q tê

por mu}to grades. Ede todos os reys destas ilhas el rey

de Ternate somente era amigo dei rey de Portugal, &
Jhe mandou pedir que fizesse fortaleza ê sua terra, &
não quis amizade com os Castelhanos.

D 2
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C A P I T V L O Xlf.

De como António de brito assentou amizade cô a mây
dei rey de Ternate ^ com outros reys : ^ de como co-

meçou a fortaleza de sam loâo de Ternate,

V_yhegado António de brito a estas ilhas q foy na fim

de Mayo, porq sabia q na ilha de Tidore estauão os

Castelhanos q íicarào hi cÕ feytoria das duas nãos da ar-

mada de Fernã de magalhães quis ir lá priíueyro q a de

Ternate pêra tirar dali aqla feytoria polo grade perjuy-

zo q faria á dei Rey de Portugal. E indo lá cõ toda a

armada ouue ê seu j)oder os Castelhanos q ja nâo tinhão

q feytorizar, &l fezlhe (ão bõ gasalhado como q fora Po r^

tugueses : & leuãdo os dali se foy aa ilha de Ternate

,

cujo rey era falecido, & sospeitauase q el rey deTido-
re seu sogro ho matara cò pec^onha ê híi bâquete por

nâo qrer ser amigo dos Castelhanos como ele era : & a

raynha gouernaua ho reyno por hu seu filho erdeironão

ser mais de sete anos. E quando a raynha soube q An-
tónio de brito estaua na barra da sua cidade, madoulhe
a boa hora de sua vinda polo regedor do reyno, & dir-

zerlhe q el rey seu marido era falecido, & quando fale-

cera lhe deixara encomêdado q se os Portugueses aH
viesse pêra fazer fortaleza q os agasalhasse muyto bê

,

& lha deixasse fazer õde quisesse, & lhes desse toda a

ajuda de q teuessê necessidade: & q assi ho auia de fa-

'zer. O q lhe António de brito mâdou agradecer, & por

a boa võtade q achou na raynha determinou cõ conse-

lho de do Garcia ãrriquez & dos outros capitães de fa-

zer a fortaleza naqla ilha, & pêra ver ho lugar em q se-

ria bõ fazela mãdou pedir licêça á raynha pêra desem-

barcar : q lhe ela deu de muyto boa võlade , & màdou-
Ihe fazer grade recebiinêto per seus mandaris. E visto

por António de brito ho Jugar pêra fazer a fortaleza,

começou de fazer hua trãqueira pêra se recolher cõ a
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fazêda & artelharia em quanto fazia a fortaleza , mas
primeyro assentou cõ a raynha & cõ outros ê nome do

rey da terra q ele era cõtente de dar hú lugar a el rey

de Portugal juto da sua cidade em q auia de ter hua
feytoria cõ roupa & outras cousas q os Bandaneses tra-

ziào de modo q a terra esteuesse abastada das tais mer-
cadorias cõ cõdição q ho crauo não se vêdesse a outros

eslràgeiros & a troco de roupas ^ valessem mil rs secc-

praria na feytoria oBahar do crauo q sam quatro quin-

taes q saya ho quintal a cc. rs. E de tudo isto se pas-

sarão escripturas assinadas por abas as partes: & porque
António de brito na se fiaua da raynha por ser tilha del-

rey de Tidore q tinha por muyto sospeita na amizade
de\ rey de Portugal pola muyta q tinha cõ os Castelha-

nos
,
quis ter da sua parte algú da terra pêra q ho aju-

dasse & fauorecesse se a raynha quisesse fazer algfia

treyqão: & este foy hii Cachil Daroés filho bastardo do
rey q fora de Ternate pay do menino q reynaua. E cõ-

certàdo coele q ho ajudasse se ho íizesse regedor do
reyno: trabalhou talo q fez q ho fosse, posto q cõtra

vôlade da raynha & dos de sua valia q lhe queriâomal :

& por amor Oantonio de brito & de Cachil Daroés q ti-

nha muytos de sua bàda ho dissimulará & mostrarão fol-

gar de (Cachil daroés ser regedor: porem a raynha quis
dali por diãte mal a António de brito, & esperaua tem-
po pêra lhe poder fazer mal, & assi ho cõcertaua secre-

taniête cõ seu pay el rey de Tidore, porq tinha grande
inngoa de ver regedor Cachil Daroés q lhe tiraua ho
n)ãdo q tinha dantes. E ele cõ ho fauorDãlonio de bri-

to se qria absolutamête fazer senhor do reyno & ê tudo
o q podia ho seruia , dãdolhe auisos do ^ auia de fazer,

& do q se auia de goardar. E se este home na fora se-

gijdo as guerras q despois socederão a António de bri-

to, & as necessidades em q se vio niica fizera a forta-

leza nê sofrera estar na terra como esteue. E feyto re-

gedor & acabada a tráqueyra, & metida dêtro toda a
fazêda & artelharia q trazia: & recolhida a armada den-
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Iro no porto, começou de edificar a fortaleza ê lunho

dia de sam loão bautista do ano de mil & quinhetos &
vinte dous. E estado hi el rey deTernate & todos seus

Sãgages & mãdarís cõ muyta gente do pouo , despois

de dita hiaa missa cõ a mayor solenidade q pode ser fo-

rão abertos os aliceces & assentadas as primeiras pedras

cõ grade arroido da artelharia q desparou toda & muyto
tager de trõbetas. Ao q el rey de Ternate deu grade

ajuda cõ todos os seus Sangages , & assi el rey de Gei-

lolo : porê na aproueitaua por a gête não ser pêra traba-

lho, & os Portugueses ho tinhão muy grade na obra q
faziào , & na deferêça q achauão nos màtiniêtos da ter-

ra aos q erào costumados.

C A P I T V L O XIII.

De tomo Marti Afonso de melo continha chegou aa Chi-

na ^ a achou de guerra,

Seguindo Martim Afõso de melo coutinho pêra Malaca
foy ter a Pacê , & hi deixou dõ André anrriquez por ca-

pitão de fortaleza q ho era por elrey de Portugal, & le-

uou dõ Sancho anrriquez pêra Malaca ode chegou ê Ju-

lho: & achado nouas do leuàtamêto da China partio lo-

go pêra lá & foy ê sua conserua Duarte coelho em hii

jugo, & de caminho fizerão os nossos muytas & muy
ricas presas. E chegado a vista das ilhas da China no
mes Dagosto do ano de vinte dous lhes deu hua toruoa-

da com q payrarã. E passada esta borriscada apareceo

a armada dos Chins de muytos jíigos & calaluzes cheos

de gête de peleja, q por a terra estar leuãtada cõtra os

nossos os ãdaua esperado. E auêdo os Chins vista da

nossa frota logo se poserão ê som de pelejar chegàdose

muyto parela , & desparâdo suas bõbardinhas , & tirado

muytas frechadas. E Marti Afonso porq ja estaua ani-

sado de suas rebolarias & queria paz nâo bolia cõsigo&
deixauase ir. O q os seus capitães nâo quiserâo fazer

,
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& vedo q os Chins os assoberuauào muyto mâdarão al-

gus desparar sua artelharia, princi palmeie Ambrósio do

rego com q lhe desaparelharão algus nauios & matarão

gête, pelo q eles se ouuerào de retirar vendo ho dano q
recebião. E âbrosio do rego os começou de seguir, do q
JVIartim Afonso ouue grade menêcoria , & muyto mais

do dano q fora feylo aos Chis, & fez recolher Ambró-
sio do rego. E màdàdo ho ir á sua nao se aqueixou

muyto coele , & lhe disse palauras ásperas: & por ser

de boa cõdicào ho na castigou doutra maneyra. E se-

guindo seu caminho foy surgir na ilha Dabeniaga ê hiia

baya de fora do porto , õde tãbê surgio a armada dos

Chis ao mar , &- afastada da nossa : porê linha a cerca-

da
, q não podia sayr q nào passasse por atrela. E co

quàto os Chis receberão dates algíi dano dos nossos na

deixauâo de lhes lirar.

G A P I T V L O XIIII.

De como Martim Afonso de melo quisera tornar a re-

formar a paz com os Chins ^ não pode,

V endo Marti Afonso q os Chis insistião ê mostrar q
eslauáo de guerra, acordou cõ seus capitães q tomas-

sem aqla noyle lingoa pêra saberê a determinação dos

Chins, & mâdarê recado ao seu capitã mór da causa

porq querião guerra cõ os nossos estado dates õ tanta

paz, & aqla noyte tomarão os nossos cinco Chis q hião

ao logo de terra ê híia mãchua carregada de caruãu, Po-

rê estes como erão rústicos & não sabiào mais q fazer

caruão, nào souberão dizer nada do q lhes Marti Afon-
so preguntou : & cõ tudo ele os vestio muyto bê , & mâ-
dou os ao capitão mór dos Chis cõ recado : dizêdo q ele

vinha de paz, & cÕ muyta mercadoria pêra tratar, &q
achaua guerra sê saber a causa, q lhe pedia muyto q
lha màdasse dizer, & q ele faria toda a enn)êda q fosse

possiuel se a guerra era por culpa dos nossos &. se nào q



:-2 DA HISTORIA DA ÍNDIA

lhe pedia ^ a não quisesse coeles, & q goardasse a paz

q estaua assètada. Coeste recado forào estes cinco ho-

wès & não tornarão cõ reposta, ales os Chis tirarão

inuyto mais q dàles
,
porq linhão recado do seu rey q

não consentisse os nossos ê nenhú porto seu. EMartim
Afonso ainda se sosteue sem rõper a guerra aqle dia,

porq lhe pareceo q os cinco por sere rústicos não sabe-

riào dar seu recado : & na noyte seguíle mãdou tomar
outra vez lingoa, & leuarãlhe dous homês q forão toma-
dos em terra. E destes soube como el rey da China es-

taua muyto mal cô os nossos, & o q tinha niàdado : por

isso q nã curasse de recados nê de falar ê paz porq tu-

do era debalde. E sabido isto por Marti Afonso, os

mandou vestir & tornar a terra: & na mesma noyte em
que isto foy soube por cinco dos nossos do jugo de
Duarte coelho que ficara a trás como surgira detrás de
hua põta por auer vista da armada dos imigos q auia

medo q ho tomasse, q ou mãdasse por ele ou lhe desse

licêça pêra se tornar. E Martim Afõso mâdou dous ba-

teys armados que niica poderão passar poios muytos pe-

louros com q tirauão os imigos: & cô muytos feridos &
quatro mortos se tornarão a recolher pêra a nossa frota,

E vedo Martim Afonso os nossos feridos & mortos q hiâ

nos bateys ficou muyto sentido: & determinado de pe-

lejar cõ os Chins pois eles queriào guerra chamou a con-

selho, em q dos capitães & pessoas q estauão no conse-

lho foy muyto cõtrariado q não pelejasse porq era dou-

dice: mas q fizessem agoada porq auia disso necessida-

de, & q entretãto ho têpo lhes diria q farião. Isto de-

terminado foyse Martim Afonso a terra cõ os bateys da
frota muyto bê armados, & sayo ê terra a mãdar fazer

agoada, & era hfi pouco apartado donde estaua a arma-
da : o q vedo os imigos apartarãse logo bê trinta cala-

luzes & lãcharas & derào sobelos bateys a's bõbardadas,

& foy a cousa tão de pressa q escassamête Marti Afon-
so teue têpo pêra se recolher aos bateys cõ os seus, dei-

xado ê terra pipas & jarras por êcher. E recolhido com
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muyía afrõ(a aos bateys se foy c5 outra muyío mayor

ás nãos jugado sempre as bõbardadas cÔ os ítnigos q ho

seguirão ale perlo delas, &, não chegarão porq a nossa

artelharia começou de jugar a q eles auiâo grade medo
por ser muyto mais furiosa q a sua, & por este medo
na ousauão eles de rôper de todo a batalha cõ os nossos,

se não ladrauãlhe de lõge pêra ver se os farião ir.

CAPITVLO XV.

De como ardeo a nem de Diogo de melo
, ^ os Chis to-

marão a nao de Pedrome ^ matarão a ele ^ a quâtos

estauão dentro. E de como Martim Afonso porlio pê-

ra Malaca.

V endo os nossos que os Chis estauão de todo de guer-

ra , & mais por mãdado do seu rey , & q tinhão muyto
pouco poder pêra os sugigar, aconselharão a Martim
Afonso q se fosse ê qnãto se podia ir sem mor afronia,

porq despois não poderia. E feyto de tudo auto q todos

assinarão, assetou de se partir: & ao outro dia se leuou

cõ os outros capitães, & em desferindo as velas come-
çarão os Chins de se chegar pareles dado grades gritas,

& coelas çurriadas da sua artelharia, & muyías nuuês
de frechas. Pedrome & Diogo de melo q lhes ficauão

mais perto se defêdião cõ muytas bõbardadas. E nisto

acendeose fogo ê hfl barril de poluora na nao de Diogo
de melo, com q se ho fogo ateou de modo q níjca se po-

de apagar & a nao arrebêtou & se foy ao fundo. E ve-

do Pedrome como muyía da gête firou sobre a agoa na-

dado , mãdoulhe acodir polo seu balei q leuaua fora, os

ímigos acodirão logo ê muylos jíagos sobre Pedromem ^
como ficaua cõ pouca gête por amor da q hia no batel

teuerão os ítnigos lugar de lhe aferrar a nao por todas

as partes: & entrarão dêtro tantos q por mais esforça-

damête que se os nossos defêderão todos forão mortos

,

saluo hii q se acolheo á gauea : & assi forão mortos os

LIVRO Ví. E
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do batel poios ímigos q andauào nos calaluzes, & os í-

migos não curarão de Marti Afonso nè de Vasco fernã-

dez, nem Dãbrosio do rego poios muytos liros q lirauâo.

E os q matara os nossos na nao de Pedroniê , despoia

de mortos lhes cortarão as cabeças & as recolherão &
roubarão a nao de quanto tinha ate da enxárcia & an-

coras , & cabos q não tícou nada. E dado grades gritas

& tocado seus instrometos de guerra se afastarão, & e-

les afastados ho da nao de Pedromem que se acoiheo á

gauea começou de capear, & Marti Afòso inãdou por

ele & trouueràlho noyte
,
porq foy grade trabalho aue-

reno por não auer êxarcia por õde sobissem á nao. E es-

te cotou a Martim Afonso como passara ho feyto, & lo-

go em conselho Martim Afonso fez liíia fala aos outros

capitães sobre a vingãqa dos mortos, dado pêra isso as

rezões q a paixão mais que a rezão lhe insinaua: que
Jhe todos contradisserâo, dando outras mais viuas, por-

que era bê que não pelejassem , se não que logo fosse

metida no fundo a nao que fora de Pedromê : & na mes-
ma noyte se partissem pêra Malaca

,
porque os Chis

não ouuessem vista deles pelo perigo que lhes resulta-

ua. E pêra sua desculpa de Martim Afonso se fez hii

auto destes pareceres q todos assinarão, & dele pedio

ele hii estormento ao escriuão da nao pêra sua goarda

,

& muyto contra sua võtade por ser de grandes spiritos

mãdou executar o que foy acordado no conselho. E me-
tida a nao no fundo se partio cõ os outros capitães, &
sendo ainda ê Agosto que duraua a moução de Malaca
pêra a China & pêra sua viagem lhe era ho vento cõ-

trairo, quis nosso senhor q lhe seruisse. E indo por sua

viagê tomou a via de çamatra pêra ir ver se linha a for-

taleza de Pacê necessidade dalgua cousa.



LIVRO YI. CAPITVLO XVI. 35

C A P I T V L O XVI.

De como el rey Dachem mandou cercar a fortaleza de

Pacem
,

^- de como lhe socorreo Marlim Afonso de

melo.

Elà\ rey Dachem despois que foy a morte de lorge de

brito & dos outros que morrerão coele , ficou Ião sober-

bo q determinou de desírnyr os nossos onde podesse, &
não dar vida a nenhú. E sabendo que estaua nossa for-

taleza em Pacem , & quem era ho capitão, & quã pou-

ca gente tinha: determinou de a tomar. E fazendo o-

bra de dous miJ homes de peleja mandou hum seu ca-

pitão sobrela, & mandoulhe que a queymasse porque e-

ra de madeira. Ecomo ho caminho era curto &. por ter-

ra, em breue tempo derão sobre a fortaleza: em que a

este tempo estauão ate setenta homês porque os outros

se forão com dom Sancho quando se foy pêra Malaca,
& com muyto poucos mantimentos , mas com boa arte-

Iharia & outras munições com que se os nossos defende-

rão dos immigos, & os não deixarão chegar aa fortale-

za: polo q eles trabalharão muyto pêra a queymarem
que esse era ho seu intêto. E também os nossos tinhão

de noyte grande vigia, & fazião fogos porque vissem se

os immigos chegauão aa fortaleza , & tinhão muyto
grande trabalho, & estauão em grande perigo por os

mantimentos serem muyto poucos se ho cerco durasse.

E estando nesta fadiga chegou IMartira Afôso de melo
que vinha da China, & auendo os iirimigos vista da fro-

ta que trazia, que era de cinco velas grossas, conhe-
cendo que era dcs nossos leuantarão ho cerco com me-
do & fugirão hum dia antes que Martim Afonso che-

gasse: & se ele não chegara tão cedo dom André se vi-

ra em grande aperto.

E 2



3.6 DA HISTORIA DA ÍNDIA

C A P I T O L O XVÍI.

De como se perdeo a ymo de Duarte dataide, onde ele

morreo com outros. E de como ho gouernador de Maz~
cate accdio aos nossos,

JtVefGrmada a paz camo disse despois q veyo Setembro
despachou dom l^ujs as três nãos pêra a índia com ho
dinheiro das páreas & outro que se fizera da fazenda dei

rey de Portugal: & porque Pêro vaz traua^os hum dos

capitães destas nãos estaua doête deu dom Luys a ca-

pitania da nao a Manuel velho ate a índia. E partidos

Dormuz chegarão a agoada que se chama de Cojeatar

junto de Mazcate pêra fazerem agoada. E estando ali

surtos dia de sam Mateus aa no} te acodio hua tormen-
ta de vento trauessam' tão furioso & esforí^ado que le-

uou hiaas nãos de mouros que estauão em picadeiros híí

grande espaço du cabo pêra ho outro, & arrancou ca-

sas, & dali a doze legoas fez perda que foy aualiadaem
cincoenta mil xerafins. E este vento deu aa costa com
a nao de Duarte dataide em hus penedos, em que se

fez em pedaços por não ter mais que hija ancora , &
morrerão algfis dos nossos: antre os quaes forâo Duarte
dataide, & hú seu filho, dom Garcia Coutinho que hra

coele pêra a índia , Vasco martiz de melo & íoão rabe-

lo. E quando a nao foy aa costa deu pola nao de Lopo
dazeuedo k, qbroulhe ho garoupez : que a fora este dan-

no recebeo outro muyto mayor de dous camelos
,
que

assi como a nao jugaua de hum cabo pêra ho outro ju-

gauão eles também & desfaziâna toda. E sabendo Ma-
nuel velho a fadiga em que estaua Lopo dazeuedo com
quanto era noyte se meteo no seu batel com algíis &
foylhe acodir: & despois que ho deixou seguro se tor-

nou aa sua nao andando ho mar tão alto que quasi se

não pode embarcar. E tornado aa nao achou toda agen-
te aluoroçada pêra fugir com medo de darem aa costa:
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& ele tomou dissimuladaniente as armas a todos, por-

que se nao defendessem se oá quisesse por forqa fazer

estar na nao: dizendo que auiáo todos de morrer ou sal-

uala. O que fez ajudandolhe seus criados que todos ti-

nhão armas. E fazendo assessegar a gente, & mandan-
do fazer as ancoras porlantes com a popa da nao por

diante foy alargando as amarras , & gouernando a bom-
bordo & a estribordo se sayo da enseada da agoada &
foyse meter no porto de IVlazcate que eslaua hi logo,

onde se saiuou. E ao outro dia Xeque Reyxil Xeque de
Mazcate a requerimento de IVlanuel velho mandou lan-

çar pregão que nenhú mouro sopena de morte não to-

masse nenhíia cousa daquela nao que se perdera. E is-

to fez ele por ser grade seruidor delrey de Portugal &
amigo dos nossos : & por isso mãdou tirar toda a fazen-

da que hia na nao , assi dei rey como das partes & ar-

telharia por treze mergulhadores que naquela terra se

chamão caroás. E a fazenda dei rey eráo dous cofies

em que hia ho dinheiro das páreas dei rey Dormuz, hum
com ta«gas , outro com xeraíins: & neste hia húa ada-

ga & terçado douro pêra el rey de Portugal, que ei rey

Dormuz lhe mandaua de presente com hua cinta douro
de largura de mais de dous dedos & hum fio de pérolas

pêra a raynha , & muytos fardos de seda solta , & da fa-

zenda das partes se deu ao Xeque a cinco por cento,
que coessa condição a mandou tirar, & pola dei rey não
quis nada. E todos os corpos dos mortos forào a,chados

& enterrados. Feyta esta deligencia com que se cobrou
toda a fazenda dei rey por industria de Manuel velho es-

tando ele naquele porto lhe íby dito pelo Xeque delMaz-
cate que a agoada de Cojeatar era chegado hum criado
deRaix xarafo & seu capitão com gente darmas em húa
terrada: que se temia que fosse pêra ho matar, per
quanto como sabia antes de dô Luys chegar a Ormuz
rnãdara Raix xarafo a Raix delamixá seu irmão por goa-
zil de Calayate. E indo por terra cõ medo da nossa ar^

mada passara a vista de Mazcate, õde lhe eleXeq^sayra
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CO gente ao êcôlro, por ser amigo dos nossos & immigo
dei rey Dormuz por ler guerra coeles : & neste êcôlro

hu dos nossos q hia coele matara Raix delamixá cõ hua
espingardada, & por isso leniia q ho capitão de Raix xa-

rafo fosse pêra ho matar, q lhe valesse pois fora sempre
leal aos nossos, & por essa causa lhe qriào fazer mal. E
sabido isto por Manuel velho foy no seu batel com muy-
tus dos nossos ondeslaua a terrada: & dado de supilo

nela prendeo ho capitão de Raix xarafo q hi estaua com
os remeyros, somête porque a outra gele era ê terra. E
preso ho capitão cõ todos os remeyros os leuou á sua
nao, .& hi ftz amigo ho capitão com ho Xeque. E isto

feyto Êi-)y»e caminho da Índia com_ Lopo da^euedo, &
forào surgir no porto de Goa onde se eatregou a fazendar'

dei rey que ieuauào. ^-: ,

C A P I T a L O XVIIÍ.
,

De como dom Luys se tornou pêra a índia
,
^' do mcàs

que pasòou.

V endo os capitães & fidalgos da armada de do Luys
que não se podia acabar com Raix xarafo que tornasse a

pouoar Ormuz, indinaranse n)u\to cõtrele, & dizião q
não se lhe deuia de passar hua cousa Ião mal feyla , &
«m q tanto mostraua ho mal q queria aos Portugueses,
& q ho deuia de pagar muylo bè , cõ dom Luys desem-
barcar em Queixome & destruir Ioda a terra & quando
nã podesse logo fazerlhe guerra, guerreala ate q. a des-

truyse, & q dõ Luys deuia de poer isto em conselho.

E porê ele cõ quâto sabia o q dizião na ho quis poer ê

conselho & côtentouse cõ ho assinado q linha de Raix
xamixir q mataria Raix xarafo como fosse temf)o. E de
ele na dar e Queixome nê querer tomar a cerca disso o
parecer dos ídalgos & capitães da frota, se descõtenta-

•rào eles muyto, & assi a outra gele: & sobi;elu.do por
;ho acharê nauyto soito no falar, & não tef.ena ,copt^ 4i-
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zer a hu home o q lhe vinha á vôtade: &: se fazer mais

ê Ormuz q o q digo se tornou pêra a índia, & de ca-

minho foy ter á pÕta de Diu pêra fazer hi presas. E es-

perando j)olas nãos em q as auia de fazer lhe deu híi tê-

poral cõ q por força arribou a Chaul cõ sua armada, &
da hi se foy a Goa: onde làbê a gente estaua muy des-

contête do gouernador, porq dissimulaua muytas cousas

inal feytas q fazia Frãcisco pereyra pestana, &. dizião

q por lhe dar muytos bâquetes & peças ricas. E tão a-

pressados se vião os casados de Goa cõ a forte cõdiçao

de Frãcisco pereyra q aigus se furão fora de Goa , &
outros se laçarão na terra firme, & andarão cõ os mou-
ros quasi todo ho tempo de sua capitania, Sc não auia

nenhiaa justiça. E sabido polo gouernadur ho pouco q
dõ Luys fizera ê Ormuz , determinou de ir lá, porq as-

si lho escreuera loa rodriguez de noronha & nuídou dõ

Luys aCochí pêra fazer a carrega das nãos q fossem de
Portugal, de q aqle ano partirão no mais de treá sem
capitão mór , de q forão capitães dõ Pedro de crasto

,

Diogo de melo q hia por capitão Dormuz , & dõ Pedro
de castelo brãco q naqle ano passou á ludia &, outros

dous inuernarào ê Moçàbiq.

GAPITVLO XIX.
'

De como por morte de Raix ccahadim^ Raix cearajo se

acolheo á nossa fortaleza cô medo de ho matarê os

mouros: ^ de como se tornou a poiwar a cidade

Dormuz.

-L artido dom Luys Dormuz teuesse Raix xarafo por
seguro na gouernança do reyno, porq como ele era pru-
dête bê conheceo q nã era aqle ho lêpo em q por força

lhe auia de fazer fazer o q não quisesse. E como home
que fazia cola q a cidade Dormuz se auia de mudar a
Queixome, onde não auia de ter quê lhe contrariasse
seu mando por ficar a nossa fortaleza apartada começou
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de se descuydar da grade goarda q trazia em sua pes-

soa, q dos mouros nào se temia, porq Miramahmel mo-
rado seu ímigo ja era deitado do mudo, & os q estauâo

na corte erão seus parentes & criados a que fazia muy-
to bê. E por isso ihe pareceo q estaua seguro & esfriou

de todo da goarda de sua pessoa: & o mesmo fez Raix
xabadim seu cunhado. O que vedo Raix xamixir que
por seu assinado tinha prometido a dõ Lu}'s de os ma-
tar não quis mais esperar, & achado de melhor lâqo

Raix xabadim mãdou ho logo matar por hús frecheiros

q lhe tirarão á trey<^ào , &c o matara, & na quis tomalo
jiitamête cõ Raix xarafo porq lhe pareceo q apartados

os mataria melhor: no q errou, porq quãdo Raix xarafo

vio morto seu cunhado logo se goardou, & foy tamanho
ho seu medo q cõ quanto tinha dous mil homês de pe-

leja, & Raix xamixir no mais de quinhentos não se fiou

deles nê de seus parentes jíarecendolhe que todos ei-âo

côírele, & não se atreuêdo a saluar em Queixome fugio

«ecretamête ê biia terrada & acolheose á nossa fortale-

za
,
porque bem sabia quã leays es nossos erão, & que

mais «eguro auia destar antre eles que antre os mouros.
Raix xamixir que soube como ele laa estaua , mandou
logo requerer a loão rodriguez de noronha que ho pren-

desse
,
porque ele era tredoro & tirano q fizera leuãtar

Ormuz, & mandara matar el rey Tuxurcá , & fazia que
se não ppuoasse Ormuz, & porq ele isto sabia como
seruidor q era dei rey de Portugal prometera a dom
Luys por hu assinado de ho matar, & a seu cunhado
Kaix xabadim , o q posera ê obra quanto lhe fora possi-

uel. E pois Raix xarafo estaua ê seu poder q ho pren-

desse polas cousas sobre ditas. O que visto por João ro-

driguez ho prêdeo , & ele preso passouse logo el rey a

Ormuz cõ todos os seus moradores. E loão rodriguez q
sabia o q dom Luys tinha prometido a Raix xamixir cô-

prio lho dando lhe o goazilado Dormuz. O q vedo Raix
xarafo prometeo muito dinheiro a loão rodriguez q ho

íioltasse & lhe tornasse a dar ho goazilado. E como isto
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era híia cousa tamanha uào se atreueo loaorodriguez a fa-

zelo, & promeleolhe q faria cõ o gouernador q ho fizes-

se : & pêra ho fazer vir a Ormuz lhe escreueo a prisam

de Raix xarafo, & como a cidade Dormuz era pouoada

:

& q era muvío necessário ir assentar aqlas cousas, & q
não fosse coele IVlanuel velho ne Ruy varela: porq assi

compria a seruiqo dei rey. Eisto foy inslruçâ de Raix xa-

rafo q como sabia quá bê estes dous sabião as cousas Dor-

muz , & os males q ele tinha feylos não os qria lá porq

ho não danasse. E vista polo gouernador esta carta assê-

tou de todo ê ir a Ormuz pêra o q se começou de fazer

prestes,

C A P I T V L O XX.

De como dom Liiys de meneses despachou e Cochí cerias

velas pêra dmersas partes ^- despois se partio pêra, ho
estreito.

-L^om Luys de meneses despois q foy ê CochT despa-

chou as nãos da carrega q auião dir pêra Portugal, &
assi PeroLoureço de melo pêra ir á China q ja do tem-
po de Diogo lopez tinha hiia viagê pêra lá, & ele o na
quis deixar ir: & deu licêca a iVlartí Afõso de melo ju-

sarte q fosse ê hu ji^igo ê sua cõpanhia. E tãbê despa-
chou pêra Malaca a hu André de brito que fosse tratar

por aqlas partes ê híia nao sua q fizera á sua custa: &
estes todos partirão ê diuersos lepos. Eisto despachado,

tornouse dom Luys pêra Goa, dõde o gouernador ho des-

pachou cõ hiia armada de galeões, assi pêra as presas do
estreito como pêra ir ao porto de Maçuá & trazer dom
Rodrigo de lima q fora por êbàixador ao Preste joão : &
mãdoulhe q acabado isto se fosse inuernar coeíe a Or-
muz. E coeste regimêto se partio dõ Luys pêra ho es-

treito: & a fora ele que hia no galeão sam Dinis forão os

capitães da sua armada, Nunofernãdez demacedo, Ruy
vaz pereira, Fernão gomez de lemos , Anrriq de mace-
do, & Lopo de mezquila todos capitães de galeões.

LIVRO VI, F
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C A P I T V L O XXÍ.

JJe como indo o gouernador pêra Ormuz tomarão hús

mouros de Diu húa (/ale a Bastião de noronha.

JL artido dõ Luys despois q ho gouernador deu despa-

cho a alguas cousas q ticaua fazendo, partiose pêra Or-

muz leuando híia armada de seys galés, de que forào ca-

pitães Bastião de noronha, loão fogaça, Dinis fernan-

dez de melo, Fràcisco de mêdoça, dõ Vasco de lima,

FràcJsco de sousa tauares : & assi algus nauios de ga-

uea, a cujos capitães nã soube os nomes. E atrauessàdo

o golfão foy vista híia nao de mouros q hia pêra Diu

:

& os primeyros capitães que a virão forão Bastião de

noronha & loão foga^^a q lhe derão caça, & Bastião de
noronha por a sua gale ser mais veleira que a de loão

fogaça a alcançou quasi noyte, & por essa causa nãa
quis pelejar cò os mouros , mas mãdou amarrar muyto
bê a galé cõ a nao porq se lhe não fosse de noyte, pê-

ra q em amanhecêdo pelejasse cõ os mouros, q vedo ho
vagar do capitão teueràno e pouco, & sinlido q nã hia

mais q ele só coeles, & q a outra galé não parecia, de-

terminarão de tomar aqla , & amarràna [>olos masíos cõ

cabos muy grossos sem ho sintirê us Portugueses q a-

dormecerão: & tãto q amanheceo não esperarão os mou-
ros q os Portugueses os cometesse, & acodirão logo

cõ muy tas pedradas com q os desatinarão q temera dè-

trar a nao: & tábê porq o capitão os nã animaua a is-

so. E vedo os mouros sua fraqza , começará algiis de

qrer decer á galé pola proa da nao, & não ouue àtre os

Portugueses quê lho ousasse de defèder polas muytas
pedradas & zagíichadas q vinha decima se não híi mà-
cebo filho do Coudel mór , cujo nome me nã souberão

dizer certo, & este foy ali morto poios mouros sem lhe

ninguê acodir: o q vedo eles decerão liureraête á galé

sem auer quê lho defêdesse: ates os Portugueses &. ho
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capitno cô medo se recolherão ao ledai da gale, &. dali

por não lerê mais colheita derão cõsigo no mar, Sc ho

capitão despio as coiraças pêra poder melhor nadar, &
ouuerãse os mais dafogar se não sobreuiera loão fogaça

na sua gale de q os ãdarão apanhado. E posto q íoão

fogaça tinha gête ê abastáça pêra pelejar cõ os mouros

q tinhão tomada a gale de Bastião de noronha não quis,

& fazêdo se ê outra volta deixou a gale ê poder dos mou-
ros q a leuarão a Diu , & a derão a Meliqjaz cõ quãta

artelharia leuaua q era muyta & muyto boa. Eisto pas-

sou tão lõge das outras velas da armada q lhe não pode-

rá acodir, de q todos os capitães da armada ticarão muy
escãdalizados, & se ouuerão por muyto injuriados: porq

nuca outra tal se acôtecera na índia , nè acõteceo des-

pois. E ho gouernador mãdou prender íoão fogaça &
Bastião de noronha & da hi a algiis dias os mãdou sol-

tar. E sabêdo Melíquiaz como a gale fora tomada, te-

ue ho gouernador ê tão pouca cota q não quis paz coele

& tornou a mãdar sua armada de fustas ao logo da cos-

ta de Càbaya, & mãdou varar a gale: & quâdo algus

estrãgeiros hiào a Diu amostraualha , & cõtaualhe como
os mouros a tomarão. E a tomada desta gale deu muy-
ta ousadia aos mouros da índia pêra terê os Portugue-
ses em pouca conta.

CAPITVLO XXIÍ.

De como o gouernador chegado a Ormuz soltou Raix
xarafo,

X rosseguindo daqui ho gouernador sua viagem pêra

Ormuz, chegou lá & cò sua chegada folgarão muyto,
assi Christãos como mouros credo q pagaria Raix xara-

fo q estaua preso os muytos & muyto grades males q
tinha feytos, assi a híls como aos outros. Aos Christãos

no trabalho & fadiga em q os pos cõ holeuãtamêloDor-
muz & cerco 4a fortaleza, & a perda q deu a muytos

F 2
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de suas íazêJas , &. em ser causa da morte dalgus seus

amigos & parêles. E aos mouros ê lhes matar seu rey

& os desassegar cô a guerra & darlhes muytos trabalhos

coela, & ê. os tiranizar sem nenhua piedade, tomado-
lhes quàlo tinhão de cada vez q queria. E pois estaua

preso por cui[)as tào pubricas como auia lào pouco q co-

metera, esperauâ todos que pagasse com a vida aque-

las & outras secretas. K cliegado ho gouernador a Or-
muz foy por três vezes a hfla torre ondeslaua preso &
falou coele perante loão rodriguez de noronha capitão

da fortaleza que terçaua grádemente por Kaix xarafo

com ho gouernador pêra que ho soltasse & Hze&se goa-

zil , & tirasse os officiaes Portugueses da aliandega de
Ormuz & das outras alfandegas, & que pagaria a el rey

de Portugal mais corenta mil xeratins que faziào ses-

senta mil cõ os q pagaua dates, de que pagaria logo a-

metade : & pagaria a valia da fazêda q se tomara a el

rey de Portugal na feytoria : & assi pagaria as partes o

q lhe tomara no aleuãtamêto da cidade cõtra a fortale-

za. E aiê disso daria duzêtos mil xerafins, pêra o q ho

gouernador quisesse. O q pareceo bê ao gouernador,
mas receaua dõ Luys seu irmão q lhe não auia aquilo

de parecer bê, porq queria mal a Raix xarafo &l dese-

jaua de se vingar porq por seu rogo não (juisera pouoar

Ormuz : & mais q auia de qrer soster no goazilado a

Raix xamixir pola promessa q lhe tinha feyto , & por is-

so determinou de soltar Raix xarafo &. fazelo goazil ates

da vinda de dõ Luys pêra o q fez conselho cõ ho capi-

tão da fortaleza & algús capitães da frota, a q disse oq
Raix xarafo lhe cometia: &. q a ele lhe parecia bê,

porq era êformado q Raix xamixir q seruia de goazil

era muyto doudo & não sabia gouernar , & os morado-
res estauão muy descõtêtes dele, &assi ho hiào os mer-
cadores q vinha de fora , &- q na daua a el rey seu se-

nor de páreas mais de vite niú xeratins, & Raix xarafo

daua Ix. mil & bê pagos, & era home antigo na terra:

& cõ sua prudêcia & siso a sabia bê gouernar, & tinha
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nela credito: que lhe parecia q este deuia de ser goazil

& na o q o era. Eêtêdèdo lodos no gouernador q queria

fazer a({uilo, a todos pareceo bê: saluo a Manuel de
Sousa lauares q era capitão mór do marDormuz q disse

õ lhe na parecia bê, porq auia njuytos anos q conuer-
saua Kaix xarafo, & sempre lhe conhecera ser iinigo

mortal dos Portugueses & ter desejo de os lancear fora

Dormuz: do q era iiiuyto boa testemunha atrejí^ào que
lhes fizera no leuantamenlo Dormuz tendo seu pa}' , &
ele, & seus irmãos recebido tanto bem dos Portugue-
ses, & assi ê não querer q se pouoasse Oruíuz

, per-

doandolhe dô Luys ho passado , & por isso dizia q não
somête ho nã deuião de soltar nê darlhe ho goazilado

,

mas q ho matassem se querião ter seguro Orn)uz, & se

não que sempre aueria nele reuoltas. E deste parecer

foy Dinis fernandez de melo: porem como nào erãomais
de dous preualecerão os outros com quem foy ho gouer-
nador. E determinado isto de q foy feyto assinado por

lodos foy solto Raix xarafo & restituydo no goazilado
,

& Raix xamixir & Raix noradim deitados fora Dormuz,
q derão tão boa mostra de seruidores dei rey de Portu-
gal & damigos dos nossos na morte de Raix xabadimi &
na de Raix xarafo pêra que não ouue têpo por sua fugi-

da. E estes dous se forão Dormuz em híia terrada , &
secretamente lhe foy dado fudo por mandado de Raix
xarafo: & esta paga ouuerão por quererê seruir a el rey

de Portugal : & este foy ho goazilado que lhe dõ Luys
prometeo. Do q os nossos ficarão muy escandalizados, &
assi os mouros & de todo perderão ho credito dos nossos,

& dizião que quem teuesse muy to dinheiro em Ormuz
sempre viuiria, posto que fizesse todos os males do mun-
do. E metido Raix xarafo ê posse do goazilado pagou
logo ametade dos duzentos mil xarafls k. das páreas ao

gouernador, & pola outra ametade ficou em arreies hú
lilho de Raix xarafo. E na paga das partes se teue esta

maneyra que dauão juramento a cada pessoa do que per-

dera & pagauàihe logo liú terço, L eles jurauàu mais do
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que perderão, & tudo lhes pagarão despois de maneyra

que muytos ficarão ricos. E a fora isto que Raix xarafo

deu ao gouernador lhe fazia cada dia inuytos seruiços

de murtas cõseruas , fruytas , carnes & pescados , & da-

goas cheirosas: com q leuou aqle íuerno muyto boa vida.

C A P I T V L O XXÍIÍ.

De como do Luys indo pe7a dar na cidade de Xael lha

despejarão os mouros
, ^ do mais q fez ate tornar do

estreito.

X^artido dõ Luys de Goa com sua armada seguio sua

rota pêra ho cabo de Goardafum, onde ê poucos dias

que esteue esperado poJas nãos de mouros tomarão os

nossos capitães cinco. E dali seguindo sua rota foy ter

ao porto Dadê onde achou quatro nãos que mãdouquey-
mar, & dali determinou de ir sobre hú lugar de mouros

chamado Xael que está na mesma costa Darabia cin-

coenta & cinco iegoas Dadê indo pêra ho estreito : está

em quatorze grãos & híi coarto situado em costa braua

em que ho mar de contino anda rolado. He lugar gra-

de , abastado & viçoso de todas as fruytas que ha em
Espanha: be de grande trato por auer nele muytos ca-

ualos & encenso que leuão os mouros do Malabar & de
Cambaya

, q leuão ali suas mercadorias a vender. Nes-
te lugar inuernão as nãos que vão pêra ho mar roxo se

nã pode passar por irem ja tarde, & ventarem os po-

nentes que lhe sam por dauante, & dõ Luys determi-

nou de ir sobre este lugar por ser da obediêcia dei rey

Dadê. E cõ quâto soube q auia nele muyía gête, &no
porlo andaua sempre ho mar de leuadia quis ir dar nele

porque andaua agastado de não ter ainda feyto nada na

índia, & aqui cuydou de ho fazer, mas os mouros ho
tirarão desse cuydado, porq ou sabêdo ou adiuinhãdoao

^ ele hia despejarão ho lugar, assi da gête como da mór
^afle da faz^da: díe jxianeyra que dõ Luys nâo teue na-
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da que fazer. E com tudo desembarcou com sua gente,

que saqueou ho lugar disso que auJa nele q ainda fez

algus ricos. E estando aqui leuantouse húa tormêta lâo

braua q ouuerào de dar os galeões á cosia, & alijarão

ao raar a artelharia que estaua sobre cuberla, & (^oço-

brouse híí esquife: & pola misericórdia de nosso senhor

sayo dali dôLuys cõ a arinada & se partio peraMaçuá,
& despois queimou grandes nãos de mouros q eslauâo

varadas ê terra. E prosseguindo sua viagê pêra JVIaí^uá

despois de passar alguas lormêtas com ^ se vio ê perigo

fuy surgir no seu porto: & dali por intercessam do ca-

pitão Darquico mandou recado a dò Rodrigo de lima q
ho esperaua ate dia de Páscoa que auia de ser ate quíze

Dabril , & se enlào não fosse coele que se auia logo de

partir, porque não podia mais esperar, & íicou espe-

rando.

G A P I T V L O XXIIII.

De como dom Rodrigo de lima partio caminho da corte

do Preste.

i^ o quinto liuro fica dito como quàdo Diogo lopez de

siqueyra sendo gouernador da Índia foy ao estreito,

màdou do lugar de JVIaçuá por embaixador ao Preste

joào ha fidalgo chamado dõ Rodrigo de lima, em cuja

cõpanhia forão treze Portugueses, s. lorge dabreu , Lo-

po da gama, loão escolar escriuáo da embaixada, loão

gõ^íluez feytor & lingoa dela, Francisco aluarez clérigo

de missa & outros q faziào ho numero que digo. Des-

pachado dõ Rodrigo parliose do lugar Darquico aos trin-

ta dias Dabril leuàdo em sua companhia ho embaixador

Mateus que laleceo no comeí^o do caminho, per que ca-

minhando chegou a hú lugar chamado Barua aos vin-

toilo de lunho. E este era cabecja do senhorio do Bar-

nagais aquele que foy falar a Diogo lopez de siqueyra a

Maçuá como disse no liuro quinto. Eeste nome de Bar-

nagais quer dizer rey do raar que nagais quer dizer rey
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na lingoa abexim & bar mar, & assi he ele como rey &
tem coroa douro que lhe da ho Preste : & te debaixo

de seu senhorio seLe senhores de grandes terras de q
muytos põe em campo quinze mil homès de lanças &
escudos, & todos leuão diante de si atabales, q não po-

de trazer se não grades senhores: &c assi te outros muy-
tos mas não tamanhos senores como estoutros, & todos

seruê cõ ho Barnagais na guerra , & ele & eles sam so-

geitos ao Preste q os despôe das senhorias quando quer,

& lhes pagáo muy grades dereytos : com q acode ao
Barnagais & ele os paga ao Preste. E nestes dereytos
entrâo cl. caualos. A este lugar de Barua chegou do
Rodrigo dõde achou que no mesmo dia partira ho Bar-
nagais doente dos olhos pêra outro lugar chamaílo Bar-
ra: a q dom Rodrigo foy pêra lhe falar leuãdo consigo
cinco Portugueses q hião em mulas porq nelas caminha-
uão todos. E neste dia foy dom Rodrigo pêra falar ao
Barnagais, mas não pode: ou nào quis ele que lhe fa-

lasse, & foy aquela noyte muy to mal agasalhado, & ao
outro dia lhe faiou. Estaua ele em hi3a casa térrea dei-
tado em hu catle, & sua molher assentada á cabeceira :

& aproueitou pouco falarlhe dom Rodrigo, & pedirlhe
auiamento pêra ho caminho porque lho deu bem mao,
posto q tinha prometido ao gouernador de lho dar bõ.

E dõ Rodrigo & os de sua companhia compradas algíjas
mulas q lhes faíecião por ho Barnagais lhas nào querer
dar, se partio : & despois de passar niuytos trabalhos &
perigos que não coto por breuidade, chegou híia legoa
da corte do Preste, que como disse no liuro terceyro
anda sempre no campo, & agasalhasse em tendas, de
que antre boas & outras somenos auera seys mil. Ho
Preste he tamanho senhor como disse no mesmo Jiuro,
assi de terra como de gête & de tesouros: andãonasua
corte muytos reys & grandes senhores. He Christão &
seruese com pouco estado, porque ho não vê se não seus
priuados, nê se mostra a todos mais de três vezes no
ano. s. dia de Natal , dia dos Reys , dia da exaltação da
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Gruz de Setembro. E quado caminha lambem vay cu-

berto que ninguê ho nâo ve : & quando lhe falâo algus

tíbaixadores posto q este õde ele está faiàlhe por ter-

ceira pessoa.

CAPITVLO XXV.

De como do Rodrigo chegou á corte do Preste joã.

A^om Rodrigo chegou como digo a hiia Jegoa do ar-

rayal do Preste híia segunda feyra dezasete Doulubro
,

& ali foy ter coele per mãdado do Preste ho seu mordo-
mo mór que na lingoa Abexim se chama Adugraz, &
hia pêra goardar dom Rodrigo & darlhe o q lhe fosse

necessário. Elogo partirão dali q assi lho disse ho mor-

domo mór, & ê vez de irem por diante tornarão pêra

Iras bera híia legoa : dizendo ho Adugraz a dom Rodri-

go q nâo se agastasse porq ho Preste auia dir pêra a-

quela parte a que eies hião. E chegados detrás dhiis ca-

beços deceranse & apouséntaranse em tendas que lhes

hi armarão: & Jogo ho Preste se foy apousentar ali per-

to ê suas tendas: & por seu mãdado fuy dada a dom
Rodrigo hfia boa leda pêra pousar com sua cõpanhia,

& quem lha leuou lhe disse q era da pessoa do Preste,

& q tal como aqla não a tinha ninguém no arrayal : &
que esta honrra lhe fazia ho Preste por ser êbaixador

de rey Chrislão. E na sesta feyra seguinte vinte dias

Doutubro foy dom Rodrigo chamado da parte do preste

por híi frade que lhe disse q lhe leuasse ho presente &
todo ho seu fato & ho dos de sua companhia porq o que-

ria ver. E por mãdado do Preste foy muyta genle pêra

acompanhar dõ Rodrigo, q nã quis leuar mais q o pre-

sente q leuaua. E indo assi bê acõpanhado chegou a

hús arcos q se fazião diãte das têdas do apousentamêto
do Preste, & os arcos estauão ê duas ordes, & ê cada

híia aueria bê xx. cubertos iodos de pano brãco & roxo

antresachados hú de húa cor & outro doutra : & de híj.a

LIVRO VI. G
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ordê a outra aueria hii espaço de cê passos : & estes ar-

eos forào feytos por fazer festa ao êbaixador
,
porq assi

diante das têdas do Presle q sam braças estaua hua ro-

xa fjue diziào nao seruir se nào em grandes festas ou

recebimentos. Aqui onde estauáo esles arcos aueria

bem vinte mil homens postos em renque de hija parte

& da ou Ira, & pelo meyo íicaua híia larga rua. E todos

estes sayão a ver dom Rodrigo & os de sua companhia

que hião todos bê vestidos & arrayados de ouro , &. os

Abexins se espanlauão por ho (rajo dos Portugueses ser

muy diíferente do seu. Abaixo destes arcos estauào qua-

tro caualos , dous de cada parte selados de selas ricas,

& assi os outros jaezes, & com cubertas de borcado a

modo de cubertas darmas, &, nas cabeças grandes pe-

nachos & abaixo destas estauão outros muy tos tambê
selados, mas não com jaezes ricos como os outros. E
indo do Rodrigo pelo meyo desta gête chegarão a ele

sessenta homês todos bê vestidos, & hião quasi corren-

do: porque assi ho costumào quando leuão recados do

Preste. E despois q da sua parte derão híí á dom Ro-
drigo foranse coele : & chegado híi pouco ates dos arcos

achou quatro leões piesos por cadeas que ho Preste tê

por eslado : & debaixo dos arcos primeyros estauão as-

sentados os quatro mayores senhores que andauâo na
corle do Preste, a que os q hião com dom Rodrigo fi-

zerão sua reuerencia
, q he abaixar a mão dereyta ate

ho chão. E assi ho fez dom Rodrigo & os Portugueses

que parou ali com os q hião coele: &, auendo híi grade

pedaço q ali estaua chegou hú clérigo velho parête do

Preste & seu côfessor , de (àta valia &, credito coele q
era a segíida pessoa ê seu sefiorio despois dele & cha-

niauase Cabeata. E este sayo da têda roxa ê q ho Pres-

te estaua. Este pergíítou a dõ Rodrigo q qria & dõde
vinha: & ele lhe respõdeo q da índia, & leuaua êbai-

xada ao Preste joão do capitão moor &, gouernador das

índias por el rey de Portugal. Coesta reposta se foy ho
Cabeata , & despois tornou duas vezes a pregútar a
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mcsmn pregíita: & da derradeira viose do Rodrigo tão

agastado por nào saber ho costume da torra q lhe disse:

Nâo sey q diga. E ele lhe disse q dissesse o q quisesse

q tudo diria ao Preste. E dom Rodrigo náo quis dizer

inais q o q tinha dito, dizêdo q na diria mais porq a

embaixada q leuaua nào a auia de dar a oulrenj se náo
ao Preste, q màdou dizer a dõ Rodrigo pelo mesmo Ca-
beata q lhe màdasse o q lhe mádaua ho gouernador, O
q dõ Rodrigo fez cõ parecer de todos os Portugueses q
estauão coele, & êtregou aoCabeata ho presente q Dio-

go lopez mandaua ao Preste em que entrauào estas pe-

<ías , híia es.pada & hum punhal ricos, quatro panos
darmar deras , hilas couraças ricas com lodo seu com-
primento , dous berços de metal

,
quatro camarás pare-

íes , & algus pelouros & dous barris de poluora , hiis ór-

gãos & hum mapamundi. Eeste era ho presente de Dio-

go lopez , & dom Rodrigo acrecentou quatro fardos de
pimêla da que leuaua pêra sua despesa. E despois de
ho Cabeata ho ir mostrar ao Preste tornou coele onde
estauào os arcos, & mandou estender tudo sobreles. E
fazendo calar todos, disse ho justiça mór em voz alta,

despois de nomear cada hua das peças do presente, que
todos dessem muytas graças a nosso senhor por se ajil-

tarem os Christãos , & se hi auia algus a que pesasse

que chorassem, & os que folgauão que cantassem. E
em acabando de dizer isto deu a ^ente híia grande gri-

ta dando graças a Deos. Ecoisto foy despedido dom Ro-
drigo bê descontête por não falar ao Preste, & assi ho

foy por lhe nâo fazerem ho gasalhado que esperaua , &
soube per als^íis Christàos da Europa que andauào na

corte que auia quem dissesse aos grandes senhores dela

que conselhassem ao Preste que ho não deixasse ir nem
aos de sua companhia, porque assi era ho costume da

terra. E neste tempo se mudou ho Preste donde eslaua,

& a dom Rodrigo lhe conueo comprar mulas em que
fosse, & buscar quem lhe leuass.e ho fato, p^r lho não

querer mãdar leuar ho mordomo mór nem darlhe mulas.

G 2
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E veyo a cousa a tanto que donde dantes lhe dauáo de

comer aa custa do Preste passarão algus dias que lho

nâo derão, assi que em onze dias que auia que era

cbeo-ado passou muytos desgostos, & não lhe aproueita-

ua aqueixarse deles, nem mandar pedir ao Preste qu8

ho ouuisse, & parecia que todos ho desprezauào : nem
ho Preste estimou ho presente que lhe foy dado, &
mandou logo dar tudo a igrejas & a pobres, porque os

criados de Mateus lhe disserào que aquele não era ho

presente que lhe-ei Rey de Portugal mandaua, 8c que
ho tomara ho gouernador, & que lhe mandaua aquele.

E despois teue dom Rodrigo bem q fazer em lirar isto

da cabeqa ao Preste porq ho cria, & porê deu sobristo

muytos achaques.

C A P I T V L O XXVI.

De como ho Preste mandou chamar ho embaixador ^
não lhe falou.

oXuendo onze dias que dom Rodrigo estaua na corte

híja quarta feyra que foy ho primeyro dia de Nouembro
passadas duas horas da noyte ho mandou chamar ho
Preste: & cuydando ele que era pêra ho ouuir foy logo

caminho das tendas do Preste que estauào dentro de
Ima cerca de sebe, em que também diante das tendas

estaua hua casa grande térrea cuberta de hii colmo que
ha na terra que dura niuyto, & estaua armada sobre

grossos esteos dacipreste forrada de tauoas líial pintadas.

Na entrada desta casa estauào armadas quatro corredi-

ças de cortinas, a do meyo de borcado as outras de se-

da. E diante desta casa «e fazião dous pátios^ os quaes
erão cercados também de sebe, & na porta do primey-
ro estauão certos porteiros, & estes deteueráo dum Ro-
drigo & ho não deixarão entrar, per espat^o de hiia ho-

ra, posto que fazia grande vento & muyto frio, & de
enfadados de esperar os da companhia de dom Rodrigo
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tirarão duas espingardadas : &l logo lhe perguntarão da
parte do Preste porque nào traziào niais espingardas:
respondeo que porque não hiáo pêra guerra. E nisto veo
ho mordomo com outros quatro principais da corte : &
dizendo a dom Rodrigo que fossem pêra dentro , abala-

rão indo ele diâte com os outros quatro em fieira, &
nos cabos dous homens com duas velas acesas nas mãos.
E entrando pelo primeyro pátio ate que forào no segun-
do, detinhâse de quando em quando: & dizia cada hum
por si em alta voz. Senhor o que me mandastes aqui
lio trago, & de dentro respondiào também em voz muy-
to alta. Anday pêra dentro. E a esta palaura por ser do
Preste & licença sua abaixauào todos as cabeças, & pu-

nhào as mãos dere) tas no chão por reuerencia. Feyta
esta cirimonia muytas vezes pelo modo sobredito, disse

ho mordomo niór & os outros quatro. Os fràgues q se-

nhor me mandastes aqui os trago. E da casa respondiào

que entrassem pêra dentro, & assi ho ílzerào despois de
ditas estas palauras muytas vezes, & ali acharão feyto

hum estrado rico, & diàte dele eslauáo cento &c sessen-

ta homens com velas acesas nas máos oytenta de cada
banda: & todos tinhào as velas em igoai compasso. To-
do ho chão da casa estaua cuberto de esteiras pintadas,

& aqui se deteuerão. E estando assi de dentro das cor-

ridiças, foy híi page com hum recado do Preste a dom
Rodrigo: em que dizia que ele nào mandara Mateus a

Portugal, & posto que fora sem sua licença, que el

Rey de Portugal lhe mandaua por ele muytas cousas, &
pois lhas mandaua porque lhas nào dauào. E dom Ro-

drigo respondeo que por Lopo soarez nào poder ir aMa-
çuá, & por falecer Duarte galuão que el Rey de Portu-

gal lhe mandaua por embaixador: mas que as peças que

lhe el rey mandaua estauão goardadas na índia, h<. não

as leuara Diogo Lopez pêra lhas mandar por não ser cer-

to de poder tomar ho porto de iVlaçuá , nem leuaua Ma-
teus se não pêra ho deitar em qualquer porto que to-

masse daAbexia, pêra que despois que ho soubesse lhe
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mandasse ho presente que lhe el Rey de Portugal man-

daua, & quando ho Deos leuara a Maçuá por desejar

de ho visitar, mandara a ele dom Rodrigo com aquelas

peças que liie dera, & pêra saber ho caminho quãdo

fusse embaixador dei Rey de Portugal. E coesta repos-

ta lhe mandou pedir que ho ouuisse & saberia a verda-

de : & tambe lhe iliria por escripto o que ho gouerna-

dor lhe mandaua dizer alem da carta. E sem ho Preste

responder a isto ho mandou despedir, 8c dali a dous

dias as mesmas horas da noyte mandou ho Preste cha-

mar dom Rodrigo, que foy & achou a casa que disse

aparamêtada de borcados , & atauiada de cousas mais

ricas que dantes & mais gente & toda muyto luzida, &
mais velas & entrou com as cerimonias passadas : & os

homens que ali estauão a fora os que tinhào as velas

estauào em ordem, hiis de hiia parte outros de outra

com espadas nuas na mão. Edespois de ho Preste man-
dar pregular a dom Rodrigo polo Cabeata &, pelo seu
pajé moor muytas cousas sem propósito, lhe mandou
dizer que jugassem dous Portugueses despada & adarga.

E despois de sayrem dous mandou dizer que saysem ou-

tros dous: & por os dous primeyros ho nào fazerem á
vontade de dom Rodrigo, sayo ele com lorge dabreu.

E acabando de jugar mandou dizer ao Preste que fizera

aquilo polo seruir, nem ho fizera por outro nenhu prín-

cipe ainda que lhe dera cincoèta mil cruzados, pedin-
dolhe muyto que ho ouuisse & saberia o que lhe man-
daua dizer ho gouernador , & que ho desj)achasse pêra
poder ir tomar a tempo a armada dos Portugueses que
auia de ir ao estreito. A isto lhe respondeo ho Preste
que ainda entào chegara, & que não tinha visto hum
terço das suas terras que folgasse, & que iria ho gouer-
nador a Maçuá, & que lhe màdaria recado & então se
iria: & mais que faria ho gouernador fortalezas em Ma^
çuá

, çuaquem & em Zeila , a que ele ajudaria com to-

dos os mantimentos necessários. E per fim de tudo não
quis daquela vez ouuir dom Rodrigo, & mandoulhe que
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lhe mandasse por escripto na lingoa Abexim o que ho
gouernador lhe mandaua dizer. O que dom Rodrigo fez

pêra ver se se podia despachar, & desesperado de lhe

nào poder falar.

D.

. C A P I T O L O XXVÍÍ.

De como dom Rodrigo falou ao Preste joâo.

'espois dislo foy ainda dom Rodrigo chamado do Pres-

te alguas vezes & de nenhúa ho ouuio, &màdou pergíí-

tar a Frãcisco aluarez niuvlas cousas das cerimonias da
igreja acerca do culto diuino: de que lhe soube dar Ião

boa rezào que ho Preste ficou contente, & mandou ir

perante si Francisco aluarez, & mandou ho reuestir co-

mo pêra dizer missa, & perguntoulhe hos sinificados de
todas as peidas das vestimentas, & ele lhos disse, E dali

por diante foy dom Rodrigo & us de sua companhia
melhor prouidos de mantimentos que dantes, & foylhe

dada hua tenda em que se lhe dissesse missa ao modo
da igreja de Roma, porque os Abexins nào a dizem assi.

El ho Preste mandou a lodos esses senhores da corte que
a ouuissem. O que eles .fizerào de boa vontade: & ho
Preste ôc todos tinhão Francisco aluarez por homem san-

to, ^ pedianlhe que rogasse a Deos por eles. E hua
terça feyra dezanoue de Nouembro bem noyte foy dom
Rodrigo chamado do Preste pêra lhe falar. E ele foy

com lodos os de sua companhia , & no primeyro palio

esteue grandes três horas primeyro que entrasse, & des-

pois entrou na casa que disse com as mesmas cerimo-
nias que dantes entrou, & desta vez achou muyto mais
genle que das outras, & niuyla dela com armas, & assi

estauâo muyto mais velas, &- a casa alcatifada de ricas

alcatifas, & as cortinas de borcado , & os estrados de
panos de seda: de modo q tudo estaua muyto dauãta-
gem da primeyra. E dom Rodrigo náo entrou nesta ca-

sa com mais de nooe pessoas de sua companhia , & os
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outros ficarão de fora. E entrado doni Rodrigo forão a-

bertas duas corrediças, de que dom Rodrigo & os que
hião coele estariào compriaiento de duas lanças que ali

os mandarão estar. E abertas estas corrediças apareceo

ho Preste que estaua detrás delas homem de meaã es-

tatura, que parecia de idade de vinte três annos, & de

tantos era : de cor de maçaã bayones não muyto parda,

ho rosto redondo & magro, os olhos grandes, ho nariz

alto no meyo : começaualhe de nacer a barba. E com
tudo tinha no rosto hiia grauidade de tamanho senhor

como era: tinha vestida hua opa de borcado sobre híía

roupa de seda, na cabeça tinha hua coroa alta, híja pe-

ça de ouro outra de prata, & polo rosto tinha bum tafetá

azul como rebuço que lhe cobria a boca &, a barba que
hum pajé abaixaua de quando em quando que lhe pare-

cia todo ho rosto , & despois ho tornaua a aleuantar &
ficaualhe meyo cuberto. Tinha na mão hiíaCruz de pra-

ta Jaurada ao boril ; estaua assentado em hua cadeira

real sobre hum estrado alto de seys degraos cuberío de
panos ricos, aa sua mão derey(a esíaua hu pajé que ti-

nha hua Cruz de prata, & de cada parte da cadeira dous
com espadas niias nas mãos, & nos cantos do estrado

estauão quatro que tinhão senhas ve!as acesas. Em ho

Preste aparecendo dom Rodrigo lhe fez sua reuerencia
abaixando a cabeça & poendo a mão derevta no chão:
& ho Preste oulhou parele, & logo lhe mandou pregun-
tar pelo Cabeata como se achaua naquela terra, & se

folgaua nela. Ao que respondeo que bem , & que folga-

ua muyto nela por ser de Chrislãos, & se auia por muy-
to ditoso de ser ho primeyro que a ela fora com embai-
xada. E despois desta re[)osta lhe mandou pelo mesmo
Cabeata as cartas que leuaua parele do gouernador, &
ho regimento que lhe dera, tudo na lingoa Abexim, que
ho Preste leo per si. E despois disse que daua muylas
graças a Deos pola mercê que lhe fizera em ver o que
seus antecessores nunca virão, nem ele cuydara dever.
jE que folgaria muyto que el ley de Portugal mandasse
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fazer fortalezas em Zeila , Macuá , & Quaquem t porque

temia que os rumes se fizessem fortes naqueles lugares,

& fazendose darião grande opressam a ele & aos Portu-

gueses. E querendo el rey de Portugal fazer aquelas

fortalezas, ele daria todos os mantimentos que se ou-

uessem de gastar nelas. E dom Rodrigo disse que si í;\-

ria, porque também desejaua de as fazer: & sobre isto

praticarão hum pedaço. E dom Rodrigo se foy pêra sua

tenda muyto contente de ter falado ao Preste: & ho

Preste também ho ficou de sua embaixada, & de ter

conhecimento dos Portugueses de que ouuia contar tan-

tas faí^anhas. E logo ao outro dia mandou chamar Fran-

cisco aluarez, & lhe perguntou por muytas cousas da

igreja Romana, & polas vidas de sam Hieronimo &: de
outros santos, & folgou muyto de as saber, & de as ver

em bum Fios sanclorum que lhe Francisco Aluarez man-
dou. E no domingo seguinte mandou hum fermoso ca-

ualo a dom Rodrigo: & aquela noyte despois de estar

dormindo com todos os de sua companhia ho mandou
chamar : & ele foy , & entrou na casa onde ho Preste

estaua com outra tal magestade como da outra vez: &
diante das primeyras corrediças forão dados vestidos a

todos os da companhia do embaixador da parle do Pres-

te , de que se logo ali vestirão: & a dom Rodrigo de-

rão outro vestido das corrediças pêra dentro. E vestidos

todos entrarão onde ho Preste estaua : & ele lhes man-
dou dizer pelo Cabeata que se podia ir embora com to-

dos os de sua companhia, & que ficasse hum frangue
dos que dantes estauão na corte, & por ele lhe manda-
ria ao caminho as cartas que ainda estauão por escre-

uer. E dom Rodrigo disse que não auia de partir sem
reposta, & que esperaria quanto ele mandasse, masque
lhe pedia que ho despachasse a tempo que podesse ir

tomar a nossa armada a JVdaçuá. E ho Preste res[)ondeo

per sua boca que lhe prazia , & se auia ele de ficar por

capitão em Maçuá. E ele respondeo que posto que de-

sejaua muyto de se ir pêra Portugal
,
que faria o que

LIVRO VI. H
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lhe mandasse, porque sabia que nisso seruiria a el Rey
de Portugal seu senhor. E coisto ho despedio ho Preste

& tornuuse pêra sua tenda.

C A P I T O L O XXVIJI.

Das brigas que ouue ardre lorge dabreu ^ dom Rodngo,

^A_o outro dia que forao vinte seys de Nouêbro se par-

tiu ho Preste supitamente daquela ])arte pêra outra, &
donde dantes bia encuberto que ninguém ho nào via

pardo então descuberto encima dii caualo acôpanhado

de dous pajés & passou escaramuçàdo por diante da ten-

da de dom Rodrigo: &, logo se leuanlou a gente toda &
se foy após ele, &. dom Rodrigo também. E antes de

partir se fuy parele híi seftor chamado laze rafael
,
que

era clérigo, & assi hu capitão do Preste pêra ho goar-

dar , & mandaranlhe dar cincoenLa mulas & escrauos

pêra leuarem farinha &- vinho, & outros escrauos pêra

lhe leuarem ho fato , &. das cincoenla nâo lhe forâo da-

das mais de trinta & cinco, & das outras no mais de
quinze & algiis escrauos. E de tudo tomou do Rodrigo
ho melhor & ho mais , dizendo que tudo era seu : do

que se todos escàdalizarão mujto, principalmète Jorge

dabreu & Lopo da gama porque nào deu aos outros se

não as peores mulas & peores escrauos & que não abas^

lauào pêra lhes leuarem ho fato. E porem dissimularão,

& despois que chegarão aa corte, mandando ho Preste

perguntar per hum frade a dom Rodrigo como hia a ele

&. aos de sua companhia, & se lhes derào tudo o que
lhes mandara dar. E respondendo dom Rodrigo que tu-

do, disse lorge dabreu que não dissesse aquilo que lhe

não derão todas as mulas: & as que derão erão tortas &
cegas , &, os escrauos velhos & não valião nada. Porem

q assi como tudo era ho tomara dom Rodrigo sem dar

nada a ninguém. E dizendo dom Rodrigo que não dis-

sesse aquilo, porq tudo era rauyto perfeylo: respondeo
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Ior2;e dabreu
,
que se tudo era perfpylo que ele ho ti-

nha , & a ele bo dauão , mas que dali por diante nao
seria assi. E ho frade se espantou inuyto douuir isto, &
por nao ouuir mais se foy cõtalo ao Preste. E despois

de ele ido ouuerão lorge dabreu & Lopo da gama tais

palauras que vierão ás lançadas & ás cutiladas, & Fran-

cisco aluarez os apartou, &, lorge dabreu oiiue hua pe-

quena cutilada ê híia perna: & ele & Lopo da jrama fo-

rão deitados fora da tenda. E sabêdo ho Preste destas

brigas & ho sobre que fora, mandou dizer a dõ Rodrigo
que entregasse as mulas & os escrauos a lui homem que
madou q teuesse cuydado de leuar ho fato dos Portu-

gueses, & que eles nào fizessem m.ifs que caminhar. E
dom Hodrigo ho fez assi , & aquela noyte foy chamado
do Preste pêra ho fazer amigo com lorge dabreu. E por

mais que lho ho Preste rogou uunca quis, antes lhe pe-

dio que ho mandasse apartar de sua tenda & a Lopo da
gama. E ho Preste ho fez assi , & mandou os apousen-
tar na tenda de hum senhor da corte. E estando aqui
chegouse a festa do Natal, em que ho Preste mandou a

Francisco Aluarez que lhe dissesse missa, que lhe ele

disse segundo ho nosso costume, que ho Preste louuou
muyto , & disse que lhe parecia que estaua no paraiso,

& vio confessar, & comugar os Portugueses, o que lhe

pareceo em estremo bem : & assi ele como os grades &
outros de sua corte eslauão muyto contentes do culto

diuino dos Portugueses & dizião que erão homês san-

ctos. E também ouuirào todos as matinas do Natal que
os Portugueses disserao muyto bem : &na noyte seguin-

te á mea noyte tornt u ho Preste a caminhar, & partio

assi por passar sê gente híjs passos muyto roTs & estrei-

tos que tinha pêra passar, & onde morrião muytas mu-
las & gête. E passados estes passos mádou dizer ho
Preste a dom Rodrigo, q ele tornaua a seu caminho,
que nào caminhasse mais do que lhe mãdasse. E com
quanto os dias atras ninguém sabia onde ele hia , & a

gente pousaua onde achaua hua teda brãca armada, a

H 2
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que se fazia cerimonia como se hi esteuesse ho Preste:

começou enlão de caminhar desta maneira: metido em
huas cortinas de seda roxa sem corridiças de diante &
Ião altas que ho cobrião a caualo. E estas erão ieuadas

per homês cõ varas quo hiào da parte de fora, ele ves-

tido destado, & na cabeça hua coroa duuro & de prata,

caualgando õ hua mula ageazada de ricos goarnucimê-

tos com liíí rico cabresto de dous cabos sobre hu freo

,

por onde duus pajés leuauào a mula; leuaua mais outros

quatro, dous de cada parte, hús com as màos sobre ho

pescoço da mula, outros sobre as ancas. Diante das cor-

tinas logo pegados coelas leuaua vite pajés dos princi-

pais , & estes a pé & diante deles hião seys caualos a-

destro, & diante dos caualos seys mulas cô ricos jaezes

& goarnimentos , & cõ cada caualo & mula quatro mo-
ços desporas cõ bõs vestidos , & dous os leuauào pelo

cabresto , & dous hião com as mãos sobre as selas cada

hu de seu cabo. Diãte destas mulas hiáo logo vinte se-

nhores dos principais da corte, & estes em mulas vesti-

dos de marlotas de seda & bedês , & diante destes fi-

dalgos hia dom Rodrigo & os de sua companhia por

mandado do Preste por lhe fazer honrra: & dali a gran-

de espaço não hia outra gente de pé nem de caualo, &
hiào corredores diante que fazião apartar todos. Leuaua
mais ho Preste dous capitães da goarda q na sua lingoa

se chamào Beludetes & sam grades senhores , & cada
híí leuaua seys mil homens darmas, hu da mão ezquer-

da outro da dereyta , & ambos fora do caminho & bem
afastados do Preste, & se caminhão por terra que he

forçado irem todos por hii caminlio, vay hii muyto atras

do Preste & outro muyto a diante, &. cõ ho diàteiro vão

sempre quatro leões presos por fortes cadeas. Hiào mais

cõ ho Preste detrás dele duzentos homês, de que os

cento leuão cem jarras de vinho de mel cada hija de

seys canadas, & outros cento com cestos cheos de pão:

& coestes vão seys homês detrás deles q os goardào. E
este manlimento se recolhe nas tendas do Preste em eJe
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descaualgando : hião lambem diante desla gente as ten-

das das igrejas da corte do Preste que sam treze, & as

pedras dará de todas : & cada pedra leuào quatro cléri-

gos de missa era hua cousa como padiola que leuào aos

hôbros cubertas de panos de seda , & vào outros cléri-

gos de sobresalente pêra quando estes cansarem. Dian-
te de cada Ima hiao três homês dordês , hu com hua.

cruz aleuantada , outro cora híj turibolo encensando, &
outro diante tanjèdo hiaa campainha, & toda pessoa que
vay pelo caminho em ouuindo acãpainha se afasta pêra
fora, & se vaj a caualo decesse , em tanta veneração
tem aquela pedra onde se põe ho sacramento do altar.

A gente que hia com ho Preste nào linha coto, poiq
em espaço de quatro legoas nào auia quem rompesse
pelo caminho, nê por fora dele: seria a decima parte

desta gente toda linipa & bê tratada, & a outra gente
con»ii em q ha muylos pobres. E nesta gente nào en-
trào os grandes senhores & fidalgos, porque com cada
hu na quantidade da gente cora que abalào pouoarâo
hua boa cidade ou vila Despanha, & hinão bem cera
mil em caualgaduras de mulas a fora as que hiào ades-
tro que seriào três latas, & a fora as de carrega que
nào tem conlo : & a fora os caualos que erào muytos.
E era cousa fermosa de ver tãto numero de gele 6c da-
limarias : & cousa muyto pêra espantar como auia terra

que os manteuesse, porque a corle do Preste he rauylo
abastada de mantimentos.

C A P I T O L O XXIX.

De como ho Preste despachou dom Rodrigo de lima,

OJlSsí caminhou ho Preste ate chegar juto de hija gran-
de igreja da auocaçào da sanctis&ima Trindade pêra a
fazer consagrar, & pêra mudar a ela a ossada de seu
pay que estaua em outra pequena junto daqueJa : Òcaqui
chegou ho primeyro dia de laneyru do àuo de vinte ha,
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onde foy recebido de clérigos & frades que passariâo de

vinte mil. E têdo aqui ho Preste seu arrayal em hiia

pratica q leue com dõ Rodrigo per terceyra pessoa lhe

deu algus achaques sobre lhe nao darem o que lhe eirey

de Portug:al mcãdara quãdo lhe mãdaua Duarte js^aluão

por embaixador, & na mesma pratica lhe mãdou dizer

q

se fora no tempo dos reys passados & nào leiiara muyta
roupa que lhe não fizerào nenhíia honrra: &que ele lhe

fazia muyta. A que dom Rodrigo respondeo q tinha re-

cebidos ê suas terras nniytos agrauos, assi de desprezos

& de roubarem a ele, & aos de sua companhia vestidos

& quanto leuauao pêra comer, & três ou quatro vezes

os quiserão matar: & que se morressem naquela terra

aujào dir ao paraiso, porque morriào martyres, porquft

tudo sofrião por seruirem a Deos & a el Re}^ de Portu-

gal. E que doutra maneira fora Mateus honrrado em
Portugal, por dizer que era seu embaixador, & que
doutra era ele, pedindolhe que ho despachasse pêra se

hir. E o Preste respondeo q bem sabia a honrra que
IMateus recebera assi na índia como em Portugal, &
que não ouuesse menencorea q logo ho despacharia &
muyto á sua vontade, & coisto ho despedio. E no dia

dos Reys seguinte , se bautizou ho Preste com sua mo-
Iher, & sua may & ho Patriarca: & outra muyta gen-

te, q assi se tornão a bautizar cadano naquele dia se-

gfido seu costume. E ho bautismo foy em hu tanque

grande forrado de tauoado cuberlo de pann dnlgodão en-

cerado : & despois que está cheo dagoa q hu clérigo

benze & lhe deita óleo, entra ho Preste no tãque per

hi^is degraos que tem: & hu clérigo que foy seu mestre

home de grande idade, lhe mete três vezes a cabeça

debaixo dagoa: dizêdo. Eu te bautizo, em nome do pa-

dre, do filho, & do spirito santo. E despois de bauti-

zado, se foy a hii cadafalso ^ estaua junto do tanque

cercado de corrediças de tafetá, pêra que dali sem ho

verem visse quàtos se bautizauão. E bautizado ele &
sua molher & sua may & ho Patriarca, se bautizou gran-
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de numero de gente: & também màdou conuidar os

Portugueses, pêra se bautizarê mas não quisserào. Des-

pois disto sem mais passar cousa q de contar seja, ten-

do ho Preste despachado a dom Rodrigo , mãdouo cha-

mar pêra ho fazer amigo cõ lorge dabreu, & por maisq
Jho rogou nunca quis, antes lhe pedio dõ Rodrigo, que
ho deteuesse dous meses despois de sua partida porque

não fosse coele
,
que era certo que ho queria matar. E

ho Preste licou muyto descõtente de dom Rodrigo nâo

querer fazer ho que lhe rogaua : & despedioho se ho

querer ver, & cô meuencoria lhe não quis dar vestidos

de borcado que tinha parele , & pêra os outros. E per

hú dos Betudetes , mandou a Francisco aluarez húa
Cruz de prata, & híi cajado da mesma laurado de tau-

pia, por posse da senhoria que lhe tinha dada: q era

fazelo bispo daqueles lugares do mar Roxo. E despois

de dõ Rodrigo se ir pêra sua tenda, lhe mãdou ho Pres-

te trinta ôças douro, &: cincoenta pêra os de sua com-
panhia , màdando que destas ouuesse lorge dabreu , &
os que estauão cõ ele sua parte, Sc assi dessem carre-

gas de farinha que mandou, &oyto mulas, de trinta que
lambem màdaua: & pêra el Rey de Portugal mádou per

Abdenagó seu pajé, hua coroa de sua pessoa douro & de

prata: &- que dissessem a el Rey de Portugal que lha

mandaua como de filho a pay , &, que lha mandaua co-

mo cousa prezada, & por ela lhe apresenlaua todo fauor

ajuda &: socorro de dinheiro, gentes, & manlimentos que
lhe fossem necessários, pêra fortalezas & armadas q fi-

zesse no estreito do mar Roxo. E assi forão dados a dõ
Rodrigo cinco saquinhos de borcado, & nos três hião

Ires carias
,
pêra el Rey de Portugal : scriptas em per-

gaminho, em lingoa Abexim, Arábica, & Portuguesa, &
duas pêra ho gouernador da índia : & estes metidos em
hG ceslo forrado de pano & cuberto de couro, & assela-

do ho fecho : & disse ao embaixador que se podia ir quan-
do quisesse que de todo era despachado. E ele quisera

falar ao Preste & nào i)ode por se partir a madrugada
passada pêra outro lugar.
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C A P I T V L O XXX.

De como dó Rodrigo se partio da corte do Preste
, ^ da

causa porque torreou a ela.

D<'espachado dõ Rodrjg-o da maneyra que digo, partio-

se dia de Cinza treze dias de Feuereiro. E forào coele

dous filhos deCabeala, por cujas terras auia de passar,

pêra ho goardarem Sc lhe darem polo caminho ho neces-

sário , & hia lambem hum frade. E coestes hia lorge

dabreu , &: ficauão atras de dom Rodrigo. E logo nas

primeiras jornadas, lohâo gÔçahiez feytor da embaixa-

da, sobre palauras que ouue cô hii lohão fernãdez que
ho seruia lhe deu com híi pao na cabe(;a: do que agra-

uado lohão fernandez nào quis ir mais com ho feytor,

& meteose com do Rodrigo. E dahi a poucos dias, cami-

nhando ho feytor só, sal (ou coele leuãdo hiia lança com
que lhe deu duas lançadas em hiía mão, & nos peitos,

onde ho ouuera de passar ao vão, se a lança não se de-

teuera ê hua costa: & sobristo foy lohão fernãdez pre-

so por dom Rodrigo , & híia noyte fugio pêra forge da-

breu & assi escapou. E proseguindo por seu caminho,
forão ter com dom Rodrigo ho mordomo mór do Preste,

& outro senhor, que lhe disserão que os mandaua pêra

fazerem amizades antrele & lorge dabreu
,
porq hcaua

muyto descontente de partirem immigos, & irem assi

apartados polo caminho: rogandolhe da sua parte que
fosse seu amigo, & fossem junlos: & tãto lhe disserão

q se ouue de fazer. E feyla a amizade, dera a cada
Português sua mula da parte do Preste. E continuarão

aqueles dous senhores cõ eles seu caminho, dizendoque
assi lho mandara ho Preste, pêra os apresentarê ao ca-

pitão mór da armada dos Porhie-nesps
,
porque ho Bar-

nagaeis que ho ouuera de fazer tn-aua na corle: & assi

caminharão ate chegarem ao lu^ar de Barua , onde se

deteuerão tanto que passou ho teii)|K), era que a arma-
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tia dos Portugueses auia dir a Mac^ua pêra os !euar a

índia. E passado ho tempo, dom Rodrigo contra a ami-

zade que tinha feyta com lorge dabreu, mandou ao fey-

tor que lhe não desse mantimêto nem aos de sua com-

panhia. Sobre ho que lorge dabreu se queixou ao mor-

domo mór do Preste, & ao outro senhor: polo que man-
dara o chamar, & lhe afearão niuyto ho que fazia, ro-

gandolhe que desse ho mantimento a lorge dabreu, mas

não ho poderão acabar coele : & cada híi se foy pêra

sua pousada: ficando os Abexis muyto agrauados de

dom Rodrigo, & espantados de sua crueza. E como
lorge dabreu era esforçado , não quis vsar de mais ro-

gos com dõ Rodrigo , & determinou de tomar ho manti-

mento por força, pêra q a tempo que lodos dorinião,

saltou em casa de dom Rodrigo ondestaua ho feytor q
tinha ho mantimento, & com os de sua companhia ar-

mados, despingardas , laças, & espadas : começou de
qbrar as portas c5 hfi vay & vem : & foy a cousa a tan-

to, que híi criado de dom Luys foy ferido de híia es-

pingardada, & ele se acolheo por híja porta falsa á pou-

sada do mordomo mór & do outro, que ãbos forào pren-

der lorge dabreu : & os seus por não terem poluora não
se defenderão com as espingardas: & presos os manda-
rão a outro lugar cõ goardas que os goardassem. E nes-

te tempo quisera ho mordomo mór & ho outro, fazer a-

migos do Rodrigo & íorge dabreu mas não poderão: &
por isso & por ser passada a monção de se irem na ar-

mada da índia, determinarão de os tornar á corle : &
caminhando pêra lá acharão ho Barnagaeis

,
que saben-

do ho caso que era acontecido, reprendeo muyto ho
mordomo mór & ho outro de leuarem os Portugueses á

corle, & disselhes que lhos deixassem, & bradou muy-
to com dom- Rodrigo, & com lorge dabreu, pelo que
fizerão, q ainda perantele ouuerão mnyío mas palauras,

do que ho Barnagaeis se espantou, & de ver quam pou-
co amor se estes tií)hào em terra estrangeira onde ha-

uião de ser muyto amigos: & tomou a dom Rodrigo a
LIVRO VI. I
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coroa & as cartas do Preste q leuaua pêra el rey de

Portugal, & Jeuouos cõsigo a suas terras, & deixou do

Rodrigo no lugar de Barua, & íoysse ao lugar de Barra

cõ lorge dabreu: donde & ele & dom Rodrigo íbrào

despois leuados á corte do Preste. Mas coido não ho pude

saber.

C A P I T V L O XXXI.

De como dom Luys se tornou a partir da corte do Preste^

V^Ã estando na corte aos quinze dias Dabril, foráo da-

das a dom Rodrigo as cartas q lhe dom Luys de rnene-

ses scriuia, que naquele dia fosse com ele em Mac^ua,

porque nào podia tsperar mais por amor da mouçào : &
assi lhe daua conta do íalecimentu át\ Rey dom Manuel,

%L escreuia também ao Preste, pedindulhe que ho des-

pachase logo. E vendo dom Kodrigo & os outros como

naquele dia se acabaua ho prazo que lhe dom Luys pu-

nha q fosseíii em Maçua: Hcarão muyto tristes, por

verem que auiào ainda de ficar hii anno naquela terra:

& muyto mais tristes, polo falecimento dei Rey dom
Manuel. E acordarão em conselho de ho dizerem ao

Preste: & logo come(^arào de rapar as cabeças hus aos

outros que naquela terra se faz por dó, & vestirem pa-

nos pretos : &. estando os Portugueses neste officio Jeua-

ranlhes ho jantar, & os q ho leuauào vendo ho que fa-

ziào deixarão ho comer sem falarem , Sl furào dizelo ao

Preste: que logo mandou preguiítar per dous frades a

dom Rodrigo que Ibes acòtecera. Eele nào pode respon-

der com choro : hc Francisco aluarez lho disse pelo cos-

tume da terra dizendo. Cairam os estrelas & a lija, &
ho sol escureceo &. perdeo sua claridade, & nâo temos

quem nos cubra nem quem nos empare, nem pay nem
may que por nos seja, se nào Deos que he pay de to-

dos. El rey dom Manuel nosso senhor he falecido da vi-

da deste inundo, & nos ticamos orfáos & desempara-

dos , & a esta derradeira palaura q quasi não pode di-
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zer com choro, aleuantarâo iodos hu dorido prãlo: & os

frades se forão lambem chorando a dizelo ao Preste,

v-jue íicou muyto triste com ac^uela noua. H^ em sinal de

tristeza mandou apregoar, que por três dias nam se a-

brissem as tendas onde ee vendia pão, vinho, & carne,

8í outras mercadorias , & assi se fez. E passados os ires

dias mâdou chamar dom Rodrigo & os outros Portugue-

ses , & todos entrarão onde ho Preste estaua. Eelepi-e-

gunlou a dom Rodrigo quem herdara hos Reynos dei Rey
de Portugal seu padre, & ele disse que ho Príncipe

dom lohão seu filho, & respõdeo ho Preste q não ouues-

sê medo q ê terra de cristãos eslauã, q bõ fora ho pay,

& bõ seria ho filho, & q ele Ihescreueria : & do Ro-
drigo lhe pedio q ho despachasse, porque ho esperaua

no mar ho capitão mór da armada dos Portugueses, &
que assi ho escreuia a sua alteza: & ele disse que logo

entenderia em seu despacho, que lhe tornassem as car-

tas de do Luys na sua lingoa: & dom Rodrigo ho fez

assi. E como sabia ho vagar q ho Preste tinha nos des-

pachos, despedio logo hu Português de sua côpanhia,
chamado Ayres diaz, cõ híi Abexim cõ carias a dom
Rodrigo: dandolhe a rezão porq nã fora em Maçua ao
prazo q lhe possera : pedindolhe q pêra ho ãno tornasse

por ele. E nisto partiose ho Preste pêra outra parte, &
talo que foy apousentado dom Rodrigo lhe pedio Jicen-

ça pêra se ir, & ho Preste lhe disse que não ouuesse
medo, que ja tinha mãdado recado a dõ Luys que es-

perasse: & por importunação de dom Rodrigo, mandou
lohão gonçaluez ho feytor com cartas suas & de dõ Ro-
drigo pêra dom Luys, & deulhe hua boa mula & vesti-

dos ricos & dez onças douro , & mandou cõ ele dous
criados seus : & dali a hil mes & meo despachou do Ro-
drigo, & deu ricamête de vestir aele & aos outros, &a
quatro deu cadeas douro cõ cruzes & a cada híi sua mu-
la , & pêra todos oyteta õças douro & cera panos de se-

da : & dãdolhes a sua bençam os despedio.
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C A P I T V L O XXXÍL

De como foram mortos quatro Portugueses ê Arquico. E
de como dô Luys de meneses se 'partio de Maçua.

JP içando doai Luys de Meneses no perlo de IVIaçua ê

quanto foráo chamar dom Rodrig^o á corle do Preste,

hiâo os Portugueses muyias vezes a terra & tratauào cõ

os Abexis, àlre os quaeis morauão obra de quarenta

Rumes: q como qriào mal aos Portugueses nâo podia

solVer velos anlresi , & não ousauão de lhes fazer mal

porque erào muytos, porem dauàlhe dissimuladamenie

grandes encontros, & íazianlhe muytos desprezos: ho cj[

eles entendendo ajuntaranse hijs doze, & sem ho dom
Luys saber se íorào a terra armados de chuchas, & ro-

delas, & desafiarão os Rumes todos juntos: que não
ousando de sair ao desafio, lhe disserão mansamete que
não querião nada coeies : do que ficarão muy injuriados,

& desacreditados com a gente da terra que vio ho de-

safio. E logo ao outro dia que isto foy , forão sete sol-

dados a Arquico em \m paraó : que não sabendo hoque
era passado anlre os outros & os Rumes, não íeuaram

mais c] suas esj)adas. E vendoos os Rumes daquela ma-
neyra, virão que linhão tempo pêra se vingar: & ajun-

tando algíis mouros derão sobre os sete, de q matarão

quatro, & isto com grade estrõdo & arroido: & q cõ

quãto os Portugueses erão Cristãos, niica Xumagali sol-

tão
, q era a justiqa da terra quis lá acodir: sabendo q

os Rumes & mouros matauão os Portugueses : nem me-
nos Arraiz jacob regedor das terras de Barnagaeis. E
somente hía fidalgo Abexim que auia nome Gabrizesus

acodio ao arroido mas na fez nada, nem trabalhou por

valer aos Portugueses : & despois de mortos estes qua-

tro fugirão os três, & acolhidos ao paraó forão dar a no-

ua a dõ Luys. Eos rumes &- mouros temendo que fosse

dom Luys tomar vingãca da morte dos Portugueses acu-
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Iherãse ao senhorio de hii Abexim chamado Darfela, que
com quãto soube ho mal que deixauào feylo os não
prendeo. E sabêdo dom Luys a morte dos Portugueses,

mandouse aqueixar ao Xumagali. dizendo que se ho lu-

gar na fora do Preste que el Rey de Portugal tinha por

irmão q ele ho destruyra pela morte dos Portugueses,
& por isso ho deixaua de fazer & lhe fazia. E Xumagali
lho mandou agardecer , desculpado se lhe de nâo casti-

gar os rumes & turcos porque os não poderá prender.

Isto passado vendo dõ Luys que não hia dõ Rodrigo ao

prazo que lhe posera, & q se lhe gastaua a moui^ão pe-

ia sayr do estreito: partiose deixando escritas cartas a

dom Rodrigo, em que dizia a rezão porque não espera-

ra por ele, <Sc anisando ho que não se fosse de junto do
mar, que pêra ho ãno tornaria por ele: & q se quei-

xasse ao Preste da morte dos portugueses.

CAPITVLO XXXIH.

De como dom Rodricjo se tornou á corte do Preste ^ se

tornou a partir,

Jt arlido dõ Rodrigo da corte do Preste pêra ho porto
de JVlaí^uá não andou niuyto q não achou Ayres diaz &
ho feytor loào gon<^aluez com as cartas de dò Luys de
meneses. E quando dom Rodrigo soube q era partido
não deixou de prosseguir seu caminho, & njais polo que
lhe dô Luys dizia q não se apartasse de j*jnto do niarq
pêra ho ano tornaria por ele. E chegado a Arquico a-

chou hi muytos fardos de pimenta & de roupa que lhe
dom Luys deixara pêra seu gasto &- dos de sua compa-
nhia , & porque linhão que gastar por lhes ho Preste
màdar dar todo ho necessário ate q se fossem : acordou
CG parecer de lodos que mandasse ao Preste a metade
da pimenta & da roupa, & que lha leuasse ho feytor, &
fosse coele Francisco aiuarez pêra ler a carta de dom
Luys ao Preste 5 em que se lhe mãdaua queixar da mor-
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te dos Portugueses, & pêra ainbos requererem ao Pres-

te que fizesse justiça. E isto assi assentado parecendo

a dom Rodrigo que ho Preste faria muylas mercês a

quem leuasse a pimenta, determinou de lha leuar ele

mesmo & leuarlha toda pêra ho obrigar a fazerlhe mores

mercês. E quando Francisco aluarez soube como queria

ir & leuar toda a pimenta, estranhoulhe não deixar ai-

gíja aos que ficauão, mas ele nao quis deixariha : & par^

tiose ho primeyro dia de Setembro, & na fim de No^
uembro chegou á corte do Preste que estaua em hfi seu

reyno chamado Fatigar. E apousentado dom Rodrigo

foy falar ao Preste, & lhe deu ho presente que lhe le-

uaua dizedo que nâo hia a mais q a leuarlho , & deulhe

a carta de do I.uys de meneses que lhe escriuia acerca

dos Portugueses "que lhe matarão em Arc^uico escripta

em lingoa Abexim que ho Preste leo. E despois disse q
lhe pesaua muyto de dom Luys não vingar logo aqles

Portugueses, & matar a quâtos mouros aula em Arqui-

co : & que ele mandaria fazer justiça , & assi o fez. E
da hi a algíis dias despachou dom Rodrigo, & a ele & a

Francisco aluarez deu trinta oquias douro & t;ê panos,

& mãdoullies dar de vestir: & disselhes q fossem de va-

gar porque auia de despachar hfi embaixador que que-

ria màdar a el Rey de Portugal
,
pêra q soubesse quãto

desejaua: & que "auia dir coele ate Maí^uá ho justiça

niór de sua corte pêra fazer justiça sobre a morte dos

Portugueses, & perãte do Rodrigo disse ao justiça mór

que prendesse todos os rumes, turcos & mouros, &
Christãos q achasse que estauào em Arquico no tepo

que hi matarão os Portugueses, & os q achasse culpa-

dos em sua morte ou em não prenderê aqueles que os

matarão, que os entregasse a qualquer capitão mór da

armada dos Portugueses, pêra q fizesse deles justiça co-

mo lhe bê parecesse. E coeste despacho se partio do

Rodrigo, & no caminho ho alcançarão ho justiça mór,

& despois ho embaixador que mandaua a Portugal que

auia nome Zagazabo que íòra ja lá , & sabia bem a lin-
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goa Portuguesa. Eindo todos por seu caminho chegara a

Barua q era perto do mar, & por não acharê nenhíiano-

ua da armada dos Portugueses se deixarão estar ate ser

passada a mouí^ào de puder vir. E neste lenipofoy ho jus-

tiça mór a Arquico, & prendeo Xumagaii soltào, &cGa-

bri Jesus & Arraiz jacob & Dafela polas cousas q disse

atras, &leuou os presos á corte, ode disse ao Preste co-

mo aquele anno ná fora a armada dos Portugueses ao

estreito, & que os embaixadores ficauão no lugar de Bar-

ua: &ele lhes mandou logo recado que se fossem ao lugar

àe Aquaxunio que era Uielhor lugar que ho de Burua, &
hi mandou dar aos Portugueses quinhentas carregas de

trigo, cem vacas, cem carneiros, cem panelas de mel

outras tantas de manteiga: &, ao seu embaixador man-
dou dar vinte carregas de trigo & outras talas vacas &
carneyros , &. outras tãtas panelas de mel & de mantei-

ga. Eassi esteuerao ali esperando ate q foy a armada da
Índia. CAPITVLO XXXIIII.

De como dó Luys de meneses saqueou Dofar , éf^
chegou

a Ontiuz,

JL ar ti do dõ Luys de Maçuá foy sobre Dofar hii lug at-

uo estreito grande & de grande trato pouoado de muy-
ta gente todos mouros

,
que vendo a armada de dom

Luys fizeráo mostra de se (]uererê defender, mas como
virão desembarcar os Portugueses fugirão, & ho lugar

foy saqado & queymado. E deste lugar seguio dom Luys
sua rota pêra Oruiuz , õde chegou : & quado soube que
Raix xarafo era perdoado & feyto goazil , & Raix xa-

mixir fugido, estranhou ho muyto ao gouernador mos-
trado grande menècoria , & não podia ver Raix xarafo,

&. polo não ver se partio logo em Agosto sem querer ir

cõ ho gouernador. E chegado á ponta de Diu achou ho
tempo ainda tão verde que lhe foy forçado arribar a Or-
muz & hi esperou , & partiose pêra a Índia com ho go-

uernador.
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C A P I T V L O XXXV.

De como António faleyro se leuãtou com dissimulação de

ir fazer presas ao cabo de Goardafum.

V^omo quer q neste lepo as licenças pêra tr.itar & fa-

zer presas se dauá na índia liberalmêle, auia muyto
poucos q as não pedissem, & por isso antes q dom Luys
de menesps partisse pêra ho estreito desta vez q digo

hii António faleyro que andana na índia: cono ser as

vezes Chatim & outras lascarini
,

pedio licença a Fran-
cisco pereyra pestana capitão de Goa pêra ir fazer pre-

sas ao cabo de Goardafum, dizedo q àdauão [)or ali

muytos mouros ao Jongo da terra em terradas peqnasem

q passauão muyto dinheiro díls lugares pêra os outros:

& isto parecêdolhe que andauào seguros dos Portugue-
ses de q na seriào vistos por andare assi ao logo da cos-

ta. E pêra Francisco pereyra lhe dar a licença de me-
lhor võtade, lhe proraeteo parte da presa, ou lhe deu
logo cousa certa: & por isso lha deu , & mais lhe man-
dou dar do almazem de Goa quatro berços & hu falcão

de metal que assi foy no partido. E a teção Dantonio
faleyro, segudo despois pareceo queria coesta cor deli-

cêça pêra fazer estas presas êcobrir a maldade q auia

dusar ê se fazer cossayro de toda roupa. E a fora ter

pêra isso grande abelidade & ousadia, sabia muyto be a

lingoa Arábica & Persiana & outras. E auida a licèça

de Frãcisco pereyra & os berços & falcão , artilhou hua
fusta de cayro que tinha & hu paraó pequeno: & con-

uocou pêra irem coele ate vinte Portugueses, hús ome-
ziados & outros pobres, a que prometeo de lhes fazer

as barbas douro, contãdolhe ho modo de que auia de fa-

zer as presas. E têdo certos estes soldados, côcertouse

cõ certos Chatís Portugueses casados ê Goa q tinhão

hua terrada Dormuz & hu huquer de Cananor q auião

-de leuar carregíidos de fazêda pêra tralarê êCalayate &
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Mazcale dòde auião de trazer caualos ê reíorno: &ê
quãlo se ho hdquer & a terrada acabauã de carreg^ar

niàdou diãfe a hú Frãcisco faleyro deSetuuel q se fosse

na fusta & na terrada cõ os outros Lascarins esperalo a

Chaul , & assi o fez: & êtrãdo no rio de Chaul cõ a

fusta pêra fazer agoada, mãdonlhe Simão dãdrade capi-

tão da fortaleza loniar ho Jeme & a vela
, q Frãcisco

faleyro teue maneyra pêra a auer & sayose logo. E des-

pois de vido Antouio faleyro cõ a terrada & huquer fo-

ra fazer agoada á ilha das vacas: & estado hi fora ter

coeles hus dous mercadores Persianos ê hua cotia q iSo

de Diu pêra Pérsia , & leuauão roupa fina de Cãhaya q
valeria seys mil pardaos, q António faleyro lhes roubou
cõ quâto leuauão seguro. E despois de os meter a tor-

inêto pêra côfessare se tinhão mais, os caliuou & aos

seruidores q era muytos mãdou meter a bãco na fusta &
no paraó pêra remare. E despejada a cotia & metida no
fudo, partiose pêra a outra costa cõ as velas de suacÕ-
serua indo ele na terrada, & como ainda lá era inuerno
era lhes ho veto quasi por danãte , & achauão ho mar
muy grosso em fato q com os grandes mares lhe saltou

fora ho leme da terrada, & andarão três dias sem ho
poderê meter, & nisto passarão muyto grande perigo
de se perderê cõ se vere mil vezes alagados. E tornado
ho leme a meter passara auante & forão aferrar terra na
costa Darabia obra de treze legoas de Calayale, & jun-
tamente cõ a terrada, a fusta & ho paraó, & ho huquer
descayo & foy ter perto de Dofar & hi se perdeo cõquã-
to leuaua, saluo noue homês todos Chatís sobre q logo

acodirão muytos mouros pêra os matarê sabendo q erão

Christãos, mas eles se defêderão tambe com as espin-

gardas que leuanào q se saluarão & forão ter a Dofar
cujoXeque por ser amigo dos Portugueses lhes fez muy-
to gasalhado & lhes ávu com q se cobrissem & pousa-

das, & lhes disse q ficasse coele ate q ali fosse ter algu
nauio de Portugueses em q se fossem , & assi ho fizerão.

LIVRO VI. K
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C A P I T V L O XXXV[.

De como AnUmio faleyro foy ler a Calayate âr despois a

Dofar : ^- do que fez.

v_^'onhecido por António faleyro ondestaua tirou pêra

Calayate , onde foy surgir & hi vendeo a fazêda q rou-

bara aos mouros na ilha das vacas, & eles se lhe resga-

tarão por dinheiro q lhes foy emprestado por outros q
conheciào. E como eJe determinasse de executar homal

q hia fazer, disse aos Lascaris q iáo coele
, q ho Xeq

de Calayate lhe deuia certa soma de dinheiro q lhe nà
quisera pagar, ales sobrisso lhe íizera algiia oflensa, por

isso q se auia de vingar dele: & isto sendo ho Xeq gra-

de amigo dos Portugueses & vassalo dei rey Dormuz,
vassalo dei rey de Portugal , & se se queixara a el rey

Dormuz ou ao capitão da fortaleza eles lhe fizerão justi-

ça ; porê segíido outras maldades q este António faley-

ro despois cometeo, mais he de crer q ele queria rou-

bar aqle Xeque por saber que tinha dinheiro que por lho

deuer. E dada cota aos seus Lascaris do q determinaua,

infiou a fusta & ho paraó dianle da porta das casas do

Xeque que estauíio na praya perto do mar, & dali lhe

tirou tãta bombardada, q ho Xeque por não se ver des-

Iruido lhe raãdou quinhêtos xeratíns com q se contêtou

& ho deixou ; & tendo perto de seys mil xerafins cõ os

da roupa q roubara aos mouros &coesles recolheos sem
partir cõ os Lascaris: do q eles comei^arào de murmu-
rar àtre si, & algiis q eslauào desembaraçados domizios

na quiserào ir mais coele, & se forào na terrada q foy

a outro porto carregar de caualos , & antrestes q se fo-

rào foy hú Manuel sardinha Deuora , &, os outros fica-

rão, assi por serê omiziados como j)or esperarê q aida

auerià algiàa cousa. E ficado coastes q digo, se fuy ca-

minho de Dofar
,
porq ali esperaua dencher as màos se-

gundo ho dizia aos Lascarias, & ia por capitão da fus-
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la & Francisco faleyro no paraó. E eslado surto perto

de Dofar pêra tomar a Gua , foy ter coele de madruga-
da híia nao de mouros do estreito q ia carregada da Ín-

dia : & sintindo os mouros q ali estauâ Portugueses fi-

zera volta ao mar. E António faleyro os seguio na fus-

ta & no paraó, & os aícãçou logo por lhes faltar ho ve-

to: & os mouros nào quisera pelejar nê lãçarse ao mar
parecêdolhe q se vesgatarião ê Dofar, & por isso Antó-

nio faleyro os tomou todos, & erào muytos & deles ca-

sados q leuauão suas mollieres & filhos: & daqui se foy

ao porto de Dofar, & surto mãdou dizer ao Xeque q se

lhe qria cõprar aqla nao assi como ia, & mais q quàto

lhe qria dar por nà queymar quatro grades nãos de mer-

cadores mouros q estauào no porto meãs descarregadas.

E sabido este recado poios noue Portugueses q disse q
estauâo cô o Xeque forãse logo a António faleyro, & cõ-

laràlhe a piedade de q hoXeq vsara coeles ê seu infor-

túnio rogãdolhe q não fizesse nenhíi mal ê seu porto ao

menos ate os não recolher, do q ele foy colete. Ecuy-
dàdo ho Xeq que António faleyro lhe agradecia ho bê

que fizera aos noue, & auêdo q estaua seguro deulhes

licêçd q se fosse. O q lhe eles agradecerão be mal , q
recolhidos com António faleyro lhe acrecêtarão ho dese-

jo q tinha de roubar as quatro nãos q estauão no porto,

& tornou a mãdar cometer ao Xeq se lhas qria côprar.

Do q se ele espãlou muyto, & respõdeo q não esperaua

aqle galardão do bê q fizera aos Portugueses, pedindo-

Ihe que nã fizesse mal aos q estauão no seu porto. E
isto respõdeo ho Xeq pêra q êtretãto q andauão estes

recados se fizesse forte cõ hiia tranqueyra q mãdou fa-

zer : q bê vio a roídade Dâtonio faleyro, & q lhe nâ
auia de goardar amizade. E feyta a tranqueyra duran-

do ainda os recados não esperou que António faleiro co-

meçasse primeiro a peleja, & ele a começou mandando-
Ihe tirar cô alguas bôbardadas , & por isso António fa-

leiro nào pode roubar as nãos como quisera , & poslhe

ho fogo: & como as bôbardadas era muyto bastas, &
K 2
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ele nao podia fazer nada cõ as suas, afastouse pêra ho

niai* porque ho não matassem.

C A P I T V L O XXXVII.

Do q acôteceo aos sete portugueses q ião na nao q Antó-
nio faleiro mâdaua pêra Calaiate.

V endo António faleiro que não tinha ali mais q fazer,

determinou de se hir pêra outra parte, 60 porq a nao
dos mouros ho não pejasse , mandou a ()era (,'alaiate a
\êderse hi a fazenda, & màdou por capitão dela híL

Afõso de soure, & deulhe seis Portugueses pêra sua cõ-

panhia , & algíis dos remeiros Canaris
,
porq nào se fia-

ua dos mouros: & praticado ode faria agoada por anão
Htão ter agoa, disse ho seu mesmo piloto, q de caminho
a tomariào ê híia agoada q ele sabia q estaua perto, &
coisto se partio a nao indo perto de terra: & como na-

quela costa Darabia as serras sà muyto altas, & ho mar
íica coelas abrigado do vento , & fazia calmaria , singra-

11a a nao mnyto menos do q sofria a pouca agoa q leua-

ua , & pêra q abastasse ate chegarê a agoada , nào be-

bia a gente mais q a há por dia cada pessoa, & como
as calmas erào grades morria muytos mouros de sede,
& cada dia os deitauào mortos ao mar : & coeste traba-

lho fora ate q híi dia disse ho piloto da nao q ja esla-

uào de frõte da agoada q mãdassê ton)ar agoa: èk, estaria

quatro legoas de terra segíido.seu parecer, q cò a cal-

maria na podia a nao mais chegar. E como a ida aterra

era perigosa, por ela ser de mouros & imigos dos por-

tugueses, nã ouue nhu dos q iào na nao q quisesse ir

fora se não se lhe caísse por sorte: & deitadas sairão q
fosse fazer a agoada: hú Afõso da veiga, & hu lohào

sirgueiro chati , & outro, & saidos estes deulhes Lou-
renço de soure algúas teadas &. outros panos baixos, cõ

q afagasse a gête da terra se fosse necessário : isL cõ

suas espingardas se êbarcarao no paraó da nao , de q
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partirão as oyto oras do dia. E como cõ a calmaria q
iazia as agoas corresse niuylo: nào poderá os q rcma-

uào ho paraó remar cõ lala íbrça q nào descaísse niuy-

lo, & tàto q chegarão a terra duas oras ates de sol pos-

to, & oulhâdo pêra a nao acharão q íicara niuyto acima

dõde forào ter: & chegados a terra mãdarâo os mari-

nheiros auer se achauão agoa, q saidos ê terra fora sal-

teados dalgíts mouros q os esperauào ê cilada, porq os

virá das serras quàdo iao : &: dando sobreles j)era os

malar ferirão algiis, & logo se acolhera todos ao paraó :

& recolhidos os romeiros forào mais pêra baixo õde nào

achará nhua côtradiqào , & fizera agoada ê hiias fõtes

soiobras q eslauào átre certas palmeiras ao logo do mar,

& sol posto se partirá caminho da nao, indo todos bem
cansados do trabalho, de remar &. de fazerem agoada,

&Í. de quabi nào comerem aquele dia , & assi da grande

calma que fazia. E tudo isto ioy causa de os remeiros

enlVaqcerê talo q de todo nào poderão reniar por mais

j)àcadas q lhes os Portugueses dauào &l por mais amea-
ços da morte q lhe faziào, pelo q côueo aos Portugueses

renjarê: &. [)arecêdolhes q seriào perto da nao porq a

nào vião cõ ho grade escuro q fazia conjeçarào de bra-

dar pêra q ouuindoos na nao lhes tizessem algu fogo aq
atinassem , mas como a nao estaua muyto mais longe

do q cuydauão pelo muyto que tinhào descaydo nuca os

ouuirào: o q lhes quebrou muyto os spiritos que erào

os q ajudauào a remar q as fort^as ho muyto remar lhas

tinha quasi gastadas, 6i as màos esfoladas de q lhes

corria sangue , & como desespera(,ão de nào chegarem
tào cedo á nao os debilitasse mui lo comec^arào de dor-

Uiir descansados & tristes: porè ho cuydado os acorda-
ua, k, ás vezes remado, &, as vezes dormido amanhe-
ceo sê chegarê á nao nê a verê : nem quasi q podiào
ver a terra, dõde partirão ao dia dates, pelo q conhe-
cerão que tinhào mu}/lo desça) do: cõ o q desacon coa-
rão talo q nê os Portugueses nem os Canaris. podiào re-

mar. E vedo q a nao nào parecia , acordarão q se tor-
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nassê a tema pera verê se a podiâo ver das serras &
marcandose coela se tornarião: & como âdauào cansa-
dos & fracos de nào comerê nào poderão chegar a Lerra

se na quasi sol posto, & deitarão fateixa afastados de-

la, porq se algíjs mouros esteuessê em cilada não desse
sobreles & os posessê ê perigo, & dali foy Afòso da
ueiga a terra a nado leuãdo hQa laça diante de si , &
não achado nenhti impedimêto se sobio na serra, & ou-
Ihando pera híías partes & outras quanto podia alcançar

cõ a vista nilca pode ver a nao. E coesta triste noua se

tornou ao paraó, cõ que loào sirgueiro quasi ficou mor-
to: ho outro Português foy tambê a terra em se poêdo
ho sol, & sobido na serra ho mais q pode tão pouco vio

a nao. E estado assi oulhàdo vio passar a frota ern q dõ
Luys de meneses ia pera Xael como disse atras, pelo q
conheceo q se a nao esteuera ode a deixarão q a êxer-

gara como êxergou os caieôes , & ela estaua aída lá,

mas tinhào tanto descaido cõ ho paraó q era tamanha
distancia dõdestauão á nao q a não podiâo enxergar. E
vendo Lourenço de soure q ho paraó não tornaua pare-

ceolhe q fora tomado de mouros: &. desesperado de tor-

nar partiose ao outro dia pola manhaã auedo dous q es-

peraua por ele. E indo caminho de Calava te saltarão

coele Nontaqs q sam híis cossairos mouros q andào por

ali , & matado os Portugueses tomaràx) a nao.

C A P I T V L O XXXVIIÍ.

De corno foy ter hú mouro cô os três Portugueses q esta-

uão no parao^ ^ do remédio que lhes deu nosso senhor

pera escaparem da morte.

V endo aquele que fora a terra q era por de mais ou-

Ihar pola nao tornouse ao parao , & disse aos cõpanhei-

ros ho pouco recado q trazia: do q todos ficarão tão

tristes como requeria tamanho desastre, porque estauão

em perigo de morte por nào terê que comer nem era que



LIVRO VI. CAPITVLO XXXVIIT. 79
nauegár & pêra sayrem em terra era pouoada de mouros
immigos dos Portugueses

,
princijjalmêle polo dano ^

António faleyro fizera & fazia por aqla cosia. P^sintindo

os remeyros ho raao remédio q auia fugirão lodos aque-

la. noyte, & quando amanheceo estauão os Ires conipa-

nheiros tão fracos dauer dous dias que nã comião quasi

nada que estauã pêra espirar, & coesta necessidade Jan-

<jarão enzolos ao mar com que pescarão algu peixe q co-

merão cozido em hu caldeirão em q ho cozerão ê terra.

E vendose como digo sem nenhii remédio , acordarão

que esperassem ate ho dia seguinte pêra ver se vião a
nao que por ventura se mudaria dõde a deixarão, &
quãdo não, que então se auenturassem a ire no paraó

ao iõgo de terra ate Mazcate , & comeriào trigo cozido

díis quatro alqueyres q acertarão de ter em Im fardo

que deitarão no paraó pêra lastro: & assi comeriào algíi

pescado q tomasse. E assentados nisto vigiara ho paraó,

& de quando ê quando hião a terra a ver ge parecia a
nao : & este mesmo dia despois de horas de véspera es-

tando oulhando pêra terra virão supitamête sayr detrás
díj penedo híi mouro mãcebo da te dezoyto annos cõhíja
fota na cabec^a , & hii pano encachádo & nas mãos hiia

mea laça. Ecuydando Afonso daueiga q era cilada des-
parou híia espingarda q tinha ceuada , & se ho mouro
não se baqara matara ho , & em ho pelouro passando
leuantase & dado cõsigo no mar nadou cõ muyto grade
pressa ate cíiegar ao paraó bradando como que dizia
que lhe não íizessem mal : k em chegado ao paraó fy
metido dentro, &, despois que tornou a cobrar ho fôle-

go q tinha quasi perdido cõ medo da espingardada, co-
mec^ou de falar & vedo q ho não entêdiào ajudauase tam-
bê dacenos. E quis nosso seiior dar graqa aos côpanhei-
ros q entêdessê o q dizia, q era q ele andado encima
da serra onde goardaua gado os vira sayr da nao & che-
gar a terra & tornar pêra a nao & despois pêra terra

,

& q a nao se partira aqla nianhaã, & por auer dó deles
lho vinha dizer pêra q não esperasse por ela, & q sede-
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uiao dir a l)fia pounacào de iiionrcs chamada Mele q es-

taua dali perto, cujo Xeque era amigo dos Porlugueses
& os agasalharia, & q se quisesse q lhes fizesse algua
cousa q ho foria de boa võtade. E entedêdo os côpa-
nheiros o que ho mouro dizia alegrarase credo q nosso
senor era o q lho raãdaua pêra se saluarê & derâlhe por
isso muytas graças, & rogaràlhe q Jhes fusse buscar al-

gú manlimeto pêra o q lhe derão quatro tãgas , prome-
têdolhe se lho leuasse de lhe darê teadas & espadas q
Jhe mostrarão, & ele prometeo de tornar ao ouiro dia
as mesmas horas, & assi tornou cõ hu fardo dapas q
sam hus bolos de farinha de trigo q os n)Ouros come, &
hú cabaço cheo de mel bràco & cinco galinhas, & disse

lhes da parte do Xeq de Mete q se fosse pareie
,
porq

folgaria muyto de os agasalhar & q os teria ate auerê
algú remédio pêra se tornarê á índia ou ire pêra Or-
muz. E dado eles ao mouro quanto lhe prometerão, lhe

rogarão q fosse dizer ao Xeq que lhe rogauâo muyto q
mádasse por eles porq por não saberê a terra não pode-

rião aceitar a pouoaçao, & tãbè estauão tão fracos q
não se atreuião a remar: & que se mandasse por eles

ihe dariào aqle paraó & quanto tinhão nele. E ho mou-
ro lhes prometeo q aquela noyte mãdaria ho Xeq por

eles: & assi mãdou que duas ou três horas ate manhaã
chegarão a eles quatro Cafres ê híia almadia catiuos do
Xeq que hião por eles, & cãlãdo ao seu modo em si-

nal dalcirria os lomarão de toa & se fora,* & de madru-
gada chegarão defrõte da agoada q ho piloto mouro di-

zia
, q era hija leuada dagoa q saya da serra & cava na

firaya. E tomado ali os Cafres agoa tornarão a seu ca-

minho, & ê amanhpcêdo chegarão a Mete, & quãdo
foy ao desebarcar loão sirgueiro não queria sair ê terra,

dizêdo q lhe parecia q ho Xeq lhes auia de fazer Irei-

ção. E por nisto auer alffua deteça , & ho Xeq ser bõ

home & discreto pareceolhe o q era , & por isso se foy

ê hiia almadia ao paraó leuãdo huas cotas na mão perq

rezaua ao seu costume. E chegado ao paraó, disselhe ê
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íing-oa Portuguesa q viessem ebora , & q folgaua muyto
cÕ sua vinda: q fizesse cota q estauáo alre Portugue-
ses , &6 fazêdo os desembarcar os leuou pêra as suas ca-

sas que erào muyto boas & sobradadas & os apousentou
em híia em que esteuessem apartados, & ali forâo muy-
to bem agasalhados, & assi ficarão naquela pouoação.

CAPITVLO XXXIX.

De como António faleyro se tomou pêra a Índia , c^- do
que sucedeo aos três companheiros que estauão com ho

Xeque de Mete,

-/\níonio faleyro despois que mandou a nao pêra Ca-
layale foy se por aqla costa em que fez alguas presas de
dinheiro q jfito cõ o q ja tinha determinou de se tornar

á índia, porq por os males q tinha feyto por aqla costa

não ousou dinuernar e nenhí^i lugar dela, nê menos ê
Ormuz por amor do gouernador q fera sem sua liceça

,

& porq ele na queria tornar a Goa por não dar parte

das presas a Frácisco pereyra q sabia q lhas auia de to-

mar se lhas nã desse, foyse dereyto á ilha de Dada q
está antre Chaul & Dabul , & ali inuernou , & despois

ouue perdão do gouernador: & assi ficou sê castigo de
tamanha maldade & Ireiqão como aqla foy

,
porq sendo

muytos lugares da costa Darabia amigos dos [Portugue-

ses os escãdalizou de tal modo cô os danos & males q hi

fez q ficarão mortais imigos dos Portugueses, Sc dese-

jauão de se vingar deles: pelo q hus Xeques vezinhos

do Xeq de Mete sabêdo q tinha em sua casa os três

Portugueses q forão da companhia Dantonio faleyro, lhe

mandarão estranhar muyto agasalhalos , requerendolhe
que lhos desse senão que iriào sobrele & ho destruyrião.

-E temendo ele que ho fizessem assi por serem niuyto
poderosos & ele pouco, contou o que passaua aos três

companheiros, raostrandose muyto triste de os não po-

der ter rogandolhes que nã ouuessê por ma! de os ma-
LIVRO VI. L
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dar pêra casa doulio Xeq seu pareie, q iiioraua dali cer-

tas Jegoas , & q esle os màdaiia a Caixê , cujo rey era

grade amigo dos Portugueses, & dali auerià seu remé-

dio. E màdou coeles hu seu primo ê outro paraó bê es-

quipado, & assi hia ho seu. E ido por seu caminho ao

logo de terra lhe sayrào trita ahuadias carregadas de

mouros armados pêra os tomarê, de q se liurarao còda-

rê ás velas dt^s paraós : & como ho veto era fresco dei-

xará as almadias aladas. E despois disto foy ler coeles

hú nauio de Portugueses que era da coríserua de dõ

Luys de meneses, & hia por capilào dele huCosme pin-

to criado do mesmo dõLuys; a que os ires côj)anheiros

cÕtaráo o q lhes acõlecera, & a obrigação em q erào ao

Xeque, pedindolhe q os leuasse no nauio: do que ele

foy colete, & por isso deixarão ho caminho que ieuauâ

& se es])edirào do primo do Xeque a quê mandarão por

ele ho seu paraó, &, híia arroba despeciaria q pedirão

pêra isso; & assi algíías peças que poderão auer , maa-
dandolhe muytos agradeci mêtos pelo bê que lhes íizera,

& pedindolhe perdão de ho nã poderê melhor seruir, &
ho nauio se foy a Caixê, e cujo porlo estado surto so-

breueo tamanha tormêla de velo & chuua qquàtasnaos
estauào no porlo se perderão íeytas ê pedaços em terra:

& assi outras que auia pouco que parlirào que arribarão,

& assi quàtas se acolherão ali que se acolhião de fora,

& os mares erão tã grossos & allos q quàdo as õdas q-

brauão ê terra êtrauão por ela dêlro gràdesj)aço : h
cayrão no lugar mil & quinhêlas casas jútamente q se

amassarão todas. E foy a destruyção ião espantosa &
medonha que não auia quê não pasmasse de a ver: &
cô tudo ho nauio de Cosme pinto íicou ê saluo & sêpre

se teue sobre as àcoras. E cessando a tormêla foyse a

Ormuz, & assi se saluarào os três còpanheiros, saluo

loão sirgueiro que cõ a lormêla que digo arribou aCai-
Xem em hii nauio de Chalis a q se mudou pêra se tor-

nar á índia, & quando arribou ho nauio deu aa costa

em que se espedaçou com morte de quantos hiáo nele*
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C A P I T V L O XL.

De como os mouros ganharão as tanadarias de Pondá

^ de Salsete.

JlIo Hidalcão q tinha grade magoa dp ver possuir as

tanadariíis de Pòdá & de Salsete a el rey de Portugal

andaua sempre esperado lêpo pêra as cobrar, & vedo o

gouernador & dõ Luys seu irmão fora da índia que em
Goa nâo ficaua mais gête q os ordenados á fortaleza,

determinou de as tomar, & pêra isso mãdou hij seu ca-

pitão & seu parête cõ cinco mil homês de pé & de ca-

uaio , q entrado poia comarca das tanadarias começou
darrecadar as redas pêra ho Hidalcão, &. foy ter a híia

aldea Ôdestaua hu André pinto tanadar peqno cõ sete

ou oylo Portugueses q todos forão mortos saluo ele, que
escapou muyto ferido & se acolheo ao Pagode de Ban-
dorá , ondestaua hum fidalgo chamado Fernão eanes de
Souto mayor, que era Tanadar mór q tinha ali sua es-

tãcia
,
por ho Pagode ser forte & cercado de muro de

pedra & cal: & tinha cêto & cinquoêta Portugueses,

de que os trinta erâo de caualo, & trezêtos piães da
terra. E como Fernão eanes era muyto esforçado, em
CS immigos chegado sobre ho Pagode sayolhes ao encon-

tro, & foy desbaratado por desarranjo dos seus: & cÔ

niuytos feridos se reculheo ao Pagode. E ficando os im-

migos por isso muyto soberbos, ho teuerão cercado dous

dias. E neste tempo foy noua a Goa a Francisco perey-

ra
,
que erão mortos quantos estauão no 1'aírode : pelo

q mandou logo António correa de Goa cõ certas fustas

pêra trazer os que escaparão. Com cuja chegada Fernão

eanes folgou muyto: &vendose fauorecido cõ algija gê-

te que António correa trazia, que podiào meter no lu-

gar da q tinha ferida: determinou com conselho de ir

buscar os ímigos & lançalos fora da terra
,

pêra ho que
mandou ê sua busca: & não lhe lenarâo deles outra no-

L 2
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ua , se nã que passarão por liua aldeã chamada Verná
da hi a legoa & niea , mas que não se sabia onde es(a-

uào. E corno Fernào eanes era niuylo estorcido, & lhe

parecia que sabia bem da guerra: assentou (|ue os im-
migos hiào íogindo com n)edu, & q com qualquer gele
os poderia desbaratar: ic pariio logo após eles, leuando
vinlecinco Portugueses de caualo, & cêio & vintecinco

de pé , &. trezêlos piàes da terra: ív: ao outro dia a oras

de véspera passou hfi rio que se ciiama lio do Sal (três

legoas donde partira) & no cabo de hôa grande & íer-

rnosa veiga que se íaz da banda daiem : a (iro de bom-
barda ouue visia dos in)migos, q estauào descansando
ao pé de hum oyteiro. Que em vendo (js Portugueses se

leuàtarào logo: &, como estauào espalhados & erão cico

1DÍI, pareciáo muyto mais do que erao: ho que crendo
os Portugueses se espantaram , & diziào que aqueles

erào mujto mais dos que forào sobre ho Pagode. E ve-

do Fernào eanes este es[)anlo, deteueos pêra os esfor-

çar & disselhes. Senhores de que vos espan.laeis? por-

que nào erào niais os ímigos que nos cercarão do q es-

tes sào , que se ho f«jrà nào leuanlarào tào asinha ho
cerco, & de se auerê por poucos, pêra Cintra nossas

for<jas nos alargarão: & assi espero em nosso Senhor
que lhes ha agora do parecer pêra nos fugirem, & coes-

la esperança q todos auemos de ter como Christãos,

auemos de dar neles ,
porq posto que fossem mais do

que vos paressem , nào lemos melhor remediu q pelejar

q se nos qrenios recolher nào lemos se nào hu Pagtjde

que he muy longe, & se voltatnos esles perros hao de
crer que he cò niedo, & por isso nos hào dapertar, de
jnaneyra que mais dano nos hà de fazer sem pelejarmos

q pelejado, Sc q nos nào siga, corremos muyto perigo

ê passar este no q lemos passado, porque a maré en-
che &, ele he estreito, &: os de pé esta certo nào acha-
rê vao , &, os de caualo duuido, & pois em voltar &, em
pelejar ha perigo, auenluremonos antes ao da peleja

que he com honrra, que ao do fogir que pêra Porlugue-
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ses he lâo vergonhoso & de UUa desonra: & parecèdo

isto bem a todos acordarão que se tizesse assi. E estado

nesta pratica cuydando os inimigos que se detinliao

coíi» medo deles íorànos cometer, tVytos em duas bata-

lhas em q auia niu} tos de caualo acubertados, & hua
delas comeleo os Portugueses de roslo, & a outra lhes

tomou a traseira pêra ticarem cercados de todo &: não

lerê por onde fogir, porq das ilhargas linhâo ho rio &, ho

mar. E vedo Fernão eanes que ho ijueriào cercar, an-

tes de ho cercarem disse aos seus q não auia n)ais que
esperar q desse Santiago nos inimigos òk, assi ho tizerão,

& abalado fugirão os piães da terra: &, os Portugueses
ficarão cenlo & cinquoêta

,
que não era nada pêra ta-

manha niultidão de mouros : & parece que ívy milagre

de nosso Senhor não se sumirê todos anlreles de muylas
feridas que todos receberão dos primeiros enconlros, &
forão n)ortos cinco de caualo, 6í quasi todos os oulros

feridos, & anlreles hernão eanes com hu zaguncho dar-

remeso q lhe passarão ho cor^olete pela ilharga ezquer-

da & ho ferirão, & a hii Diogo de ntoraeis criado do
Duque de Bargani^a cortara de hú pé quanto lhe saya
fora do estribo, 8c prouue a nosso Senhor por sua pie-

dade que ainda q Fernão eanes. foy .Ião mal ferido nem
por isso desacori^DOu , ates com muyto esfort^o feria nus

inimigos, ajudando os seus como bom companheiro, com
que os esforçou tanto que não pelejauào como cento &
quarenta & cinquo, se não como que forão cin(|Uo mil,

ferindo ík. matado muytos dos mouros: & antreles joy

ho seu capilão, pelo que os desta primeira batalha per-

dido ho eslbrc^o se desbaratara logo & fogirão: & cim
ho Ímpeto q leuauão derão na seguda batalha que vinha
pêra tomar as costas aos Portugueses, & disbaralarão
os que eslauão nela, que tambtni fvigirão cuydando q
erão os Portugueses que dauão neles, & assi fugirão
híis & outros: &, era muylo j)era louuar a nosso Senhor
ver como fogiào sendo tantos: Fernão e;ines não os
quis seguir por esUr Iam ma] ferido tomo eslaua, &.
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ter toda sua o-ente muyto ferida, &: os caualos mortos j

& quis nosso Senhor que lhe nào matarão mais q os cin-

quo que disse, & dos mouros segíido se despois soube
forào morlos mil, & os mais deJes homês escolhidos, co-

mo se vio na riqueza das Cabaias das toucas & dos tar-

ifados que lhe forào tomados pelos Portugueses despois

que ficarão seguros no campo: ode por ser ja perto da
noyte Fernão eanes se deixou estar ate que amanheceo
q híis aos outros como melhor poderão se leuarâo õde
António correa estaua com as- fustas : em que se em-
barcarão muyto fracos, & se os mouros acertarão de
tornar nam escapara nenhu. R António correa os leuou

pêra Goa onde muytos morrerão despois das feridas. E
como Francisco pereyra nào íeue gente que mãdasse á
terra firme, pêra acabar de deitar dela os mouros: te-

uerão eles tempo vendo que nào hia ninguém tomarão
aquelas tanadarias que rendiào cincoenta mil pardaos

douro pêra el Rey de Poriuofal: o que não acontecera

se o gouernador inaernara na índia, porque ouuera din-

uernar em Goa donde logo socorrera com gente, & se

acodira em quente teuera pouco que fazer em deitar os

mouros fora segundo estauào espãtados do brauo pelejar

dos Portugueses. E ganhadas estas tanadarias, mandou
ho Hidalcào outro capitão que fez seu assento em Pon-

dá: & porq este tolhia que nào fossem a Goa mãtimeu-
tos da terra firme, fez Francisco pereyra paz coele.

iloj ;>lili
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C A P I T V L O XLÍ.

De como húa das nãos àa armada de Fernão de maga-
Ihâcs que hia pêra Espanha arribou a Maluco , éf Joy
tomada pelos Portugueses.

F.azendo António de brito (corío disse atras) a forla-

Jeza de Maluco como os ares erào difierentes dos da Ín-

dia , & assi os nianlimêtos, adoecialhe a gente, docjue

ele LoUiaua iiiuyta paixão, & assi por nào aciíar aquela

facilidade que esperaua pêra fazer a fortaleza , nem a-

mizade na rajnha deTernate. E coislo adoeceo lambe,

nào que caísse em cama: mas hua roim disposição do

descontentamento que tinha, & arrepêdiase bê de ter

aceitada aqja empresa.. E andando assi soube que ao lo-

go da cogta de hua ilha chamada Batachina cincoenta
legoas da de Terna te andaua húa das duas nãos dos
Castelhanos q partirão de Tidore

,
que arribara do ca-

minho por fazer muyta agoa & nã poder soírer ho mar,
& de trazer doête toda a gente andaua conto perdida

fiem poder tomar terra. O que sabêdo António de bnto,

pedio a dom Garcia anrriquez que fosse por ela , & ele

foy no seu nauio indo em sua côserua Cachil Daroes em
hua corara, & em outra hia hu Duarte de resende es-

criuão da feytoria de Maluco, que despois foy feylor &
leuaua desasseys Portugueses. E chegado dom Garcia
onde a nau andaua achouha surta, & mãduu a ela Duar-
te de resende que chegado a ela bríidou , & a gête es-

taua tão doête & lào fraca que ninguê lhe respõdeo,
pelo que Duarte de resende entrou dêtro com a gele
armada. E cuydãdo os Castelhanos que os*queriào ma-
tar pedirão misericórdia, & ho seu capitão (jue se cha-
maua Gôc^alo gomez da espinhosa foy falar a Duarte de
resende, & lhe contou sua desauenliira : Òc ele ho segu-
rou & leuou a dô Garcia , em cujo j)oder se meteo com
quantos eslauâo na uao, &. dah se tornou a Ternale, &
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a entregou a António de brito com todos os Castelhanos

que forao curados & aL;;asalhados como Portugueses, &
na nao forào achados liuros do astrólogo sam Martiru q
hia cô Fernão de magalhães & faleceo na viagem , &
assi dous planispherios de Fernã de magalhães feytos

por Pêro reynel , & outras cartas grandes do caminho
dos Portugueses ate a índia , & quarteirões deJa ate

Maluco, & todos errados: & assi forào achados os li-

uros de todos os piloLos das nãos daqla armada, & dos
verdadeiros pareceres daqla viagê: em q se achou por
eles mesmos ser Maluco & Bàda do descobriinêto dei

rey de Portugal: & todos estes liuros & instroinêtos fo-

rão entregues por António de brito ao feytor : & tâbê

foy achado nesta nao híí Gaspar rodriguez Português, q
estando em Ternate por feytor de muytos Portugueses,

ao tempo que os Castelhanos chegarão a Tidóre fugio

pareles , com a fazenda que tinha das partes, & se hia

com eles pêra Castela: polo que António de brito ho
mandou degolar, cõ pregão que pubricaua sua culpa.

E estando esta nao aqui surta deu á cosia assi como
estaua carregada com hua Irouoada quesobreueo, &
perdeose com quanto tinha: & esta fim ouue a armada
de Fernão de magalhaês'& ele, q foy juizo de nosso

Senhor pola trei<^ão q fez a seu rey em lhe qrer falsa-

nriête tirar ho que era seu , & possuya cô tâto justo ti-

tulo, & cõ ter gastada nisso tãta parte de sua fazêda.

K despois q estes castelhanos forào sãos, os mãdou An-
tónio de brito pêra Malaca: & leuouos dõ Garcia ãrriqz

q partio pêra lá na entrada de íaneiro, de mil & qui-

nhêtos & vinte três: onde foy ter em Setêbro do mes-

mo anno. E dahi os mandou lorge dalbuquerq pêra a
ÍJidia, donde lhes foy dada embarcação pêra Portugal.
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C A P I T V L O XLII.

De como os mouros da ilha de Tídore , matarão vinte

tantos Portugueses. Pelo que se começou a guerra ãtre

António de brito
,

^- et Rey de Tidore.

J\o lepo que António de brito começou de fazer a for-

taleza , andaua hum tio dei Rey de Ternate degradado
da mesma ilha, ja do tempo de quando seu jrmão era

viuo
,
que ho degradara por causas que pêra isso teue.

E como este Ifàte soube que el Rey seu jrniào era mor-

to
,
quisera que Jhe fora leuantado ho degredo, & tor-

narse a sua terra: ho que Cachil daroes estrouou , te-

mendo que se ho outro tornasse, que lhe tiraria todo ho
mando que tinha na terra que era muyto grade. E vê-

dose este Ifante sem remédio, despois que soube q An-
tónio de brito fazia a fortaleza, quis ver se por ele se

podia tornar a sua terra: pêra ho q se foy a cidade de
Ternate & se meteo na mezquita, donde màdou dizer

a António de brito q se queria tornar Christão, cõ ai-

gus outros, que lhe desse seguro pêra entrar na cidade,

porque se temia de Cachil daroes que logo foy disto a-

uisado. E se foy a António de brito & lhe disse: q por

nenhíí modo aquele home auia dêtrar na cidade, por
ser nela muy odioso, & se querer leuantar contra ho
Key passado, que por essa causa ho degradara, & assi

outras muytas rezões : por onde nâo era bem que tor-

nasse, dando cor q se ele consentisse que (ornasse, &
que se leuantaria a terra contrele: ho que António de
brito temeo. E como ainda tinha a cerca da fortaleza

por fazer, & tinha muitos doentes, não ousou de bolir

consigo 1 & posto que lhe pesou muyto de nào fazer a-

qle home Christão, rnãdoulhe que se fosse, porque lhe

não podia valer, & ele se foy. E se este home se fizera

Christão, em pouco têpo ho forão todos os daquela ilha,

segfido auia pouco que erão mouros: & desta vez ficou

LIVRO VI. M
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a terra tão aluoro^ada, q António de brito teue asaz

Cjue fazer em a tornar a pacificar, & assi tinha miijto

trabalho em nào auer na feytoria nenhiia roupa q gastar

pêra auer por ela mantimentos & cousas necessárias pê-

ra se lazer a fortaleza, & muyto maior ho teuera , se

não chegara de Malaca híi fidalgo chamado do Rodrigo
da silua ê híi nauio , em que leuaua fazêda pêra a fey-

toria, com q se reraedeou daigiias necessidades que ti-

nha , & coeste nauio vierão tambê algíis jungos de Ma-
laca , & de Banda, & doutras partes, a buscar Crauo
como acostumauáo: ho que sabedo António de brito,

determinou de ho não consentir, porque queria q fosse

todo ho Crauo pêra el rey de Portugal
,
por esse ser ho

fim pêra q mandaua ali fazer aquela íbrtaleza: & mâ-
dou pedir aos reys comarcãos em cujos senhorios auia

Crauo, que ho não cõsintissem vendei a outrem se não

ao feytor dei Rey de Portugal, & isto mandou esj)eciai-

mente dizer a el Rey de Tidore ,
porijue soube que es-

tauão ê seu porto certos jungos de Bada
,
que com seu

fauor determinauão seus donos de carregar, & isto lhe

mandou pedir & requerer por híi António tauares, que
foy em hua fusta com vinte tantos Portugueses , &
mandoulhe que quando el rey não quisesse mandar ir os

jungos de seu porto, que os fizesse ir ás bonbardadas:

ho q António tauares fez com tanta exorbitância que el

Rey & a sua gele ficou em extremo escandalizada dele,

mas por António tauares estar no mar & ter artelharia,

não ousou el Rey de bolir coele : & estando ele no por-

to |)era acabar de esgotar outros jungos se hi fossem

carregar, deulhe híia toruoada com que a fusta deu a

costa , & António tauares & os outros se saluarão em
lerra com muyto perigo: mas aproueitoulhes pouco,
porque c(jmo a gente eslaua escandalizada, como os vio

assi desbaratados, remeteo aeles cõ suas armas, &ma-
larãonos a todos : & tomarão a fusta & artelharia. Ho
que sabendo António de brito, mandou logo prender

algiis carpinteiros dei Rey de Tidore
,
que ihe êpresta-
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ra pêra fazer hu nauio fjue lhe fazia , &, despois de os

prêder, mandou dizer a el Rey deTidore ho porque os

prendera, requereJolhe que lhe mandasse logo as ar-

mas dos Portugueses, a fusta, & artelharia que lhes

fora tomada, & os mouros q os matarão pêra fazer jus-

tií^a deles, ao que nao satisfazendo el Key, determinou
António de brito de lhe fazer guerra : ho que IheCachil
daroes cõselhaua que fizesse

,
pêra ter dele mais neces-

sidade do q tinha, & dizialhe q se deixasse assi passar

aquele atreuimento dei rey de Tidore que cada dia ho
teria pêra ho oífèder : & que a raynha & seu filho ho
ajudariâo posto que ela fosse filha dei rey de Tidore &
ele seu neto: o q era contra rezão , nem a rainha ho

quis fazer, & posto que nào fosse de praça secretamen-
te màdaua aos seus que não ajudasse a António de bri-

to cõtra el rey seu pay , & que se leuantassem contra

os Portugueses. Do q Cachil Daroes anisou logo Antó-
nio de brito, & lhe conselhou que metesse a raynha &
seu filho na fortaleza, & que coisso seguraria a terra de
todo. E sobristo ouue António de brito conselho coes-

ses fidalgos & caualeyros q estauão coele, & os mais
deles lhe aconselharão q por nenhii modo bolisse com a
raynha nem cõ el rey, porque metendo os na fortaleza

se. leuantaria a gente contreles & Cachil Daroes náo
seria poderoso pêra os apacificar, que melhor seria le-

uar a raynha por bê. E António de brito não quis (o-

mar este cõselho pola instrução que tinha de Cachil Da-
roes: &, querêdo ho poer em obra soubeho a raynha &
fugio pêra hfia serra & dali se passou pêra seu pay & ho
rey ficou : & porque não fugisse tambê recolheo o An-
tónio de brito na fortaleza tratãdoho como rey, que era
cõ todo seu estado sem lhe faltar cousa nenhua. E com
tudo vendo a gête da ilha como ho seu rey estaua me-
tido na fortaleza & ho não deixauão sayr dela ficarão

muy descontentes parecêdolhe que era preso, & ouue
algus aluoroços em algas que Cachil Daroes apagou ,

mas não que a gente ficasse de todo bê com António de
M 2
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brito nem ho querião ajudar na guerra cõlra el rey de
Tidore por ser pay da sua raynlia: do que Anlonio de
brito estaua muy agastado, porque por ter poucos Por-
tugueses & doentes, & tinha a fortaleza por acabarnão
ousaua de os apartar de si, nem de os auenturar á guer-

ra : & a que queria fazer a el rey de Tidore qrialha fa-

zer com osTernates cõ propósito de lhe derrabar coeles

seu poder: pêra que quando os Portugueses fossem te-

uessem menos que fazer
,
pêra o que pedio conselho a

Cachil Daroes que lho deu muy to bõ, & foy q màdasse
pregoar polas pouoações da ilha que qualquer pessoa

que íeuasse cabeça de Tidore a António de brito, ou
lho Íeuasse catiuo que lhe daria por cadahú híi pano fi-

no. E como erão cobiçosos por ganharem aquele preço

começarião logo de fazer saltos na ilha de Tidore, co-

mo começarão, & erão tantos os q matauâo que não
auia panos que abastassem pêra lhos pagar, Sc tambê
dos Ternates morrião muytos, & desejarem seus paren-

tes & amigos de vingarem suas mortes foy causa de a

guerra se atear, & começouse de fazer muy crua dam-
bas as partes, & os da ilha de Bachã & deGeiloio aju-

dauão tambê aos Ternates por amor de ganharê os pa-

nos. E com toda esta gente que era contra eí rey de
Tidore desejaua ele tão pouco paz nem amizade com os

Portugueses pelo escândalo que tinha deles que nunca
a pedio a António de brito, nê se lhe desculpou do
passado. E neste têpo mandou António de brito desco-

brir outra naue^açã pêra Malaca pola via da ilha de Bor-
neo, que lhe disserão que era mais breue que a da ilha

de Banda, & mãdou a isso ê hii nauio híí Simão dabreu
seu parente que parlio de Ternate em lunho: & por-

que não soube o que lhe sucedeo na viagê não direy

mas se não que chegou a Malaca em Nouêbro híi mes
despois de dom Garcia anrriquez que fora pola via de

Banda , & auia onze meses que partira de Ternate.
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C A P I T V L O XLIII.

De como dô Pedro de castro pos a obediência dos reys de

Zanzibar ^ Pemba as ilhas de Querimba que lhe de-

sobedecião.

Xnuernando dom Pedro de castro & Diogo de melo em
jMoçambique como atras fica dito chegarão ao alca}'do

inór da fortaleza hiis êbaixadores das ilhas de Zanzibar

& Peba: pedindolhe que pois erão vassalos dei rey de

Portugal lhes desse ajuda pêra sugigarem a seu senho-

rio as ilhas de Querimba que sendo suas selhes reuela-

rSo cõ fauor dei rey de Mombaça , & nelas lhes tinhão

tomados hus zambucos & morta algúa gête. Ouuida es-

ta embaixada pelo alcayde mór por quanto não era po-

deroso pêra dar ho socorro q lhe pediào requereo a Dio-

go de melo & a dom Pedro de castro que socorressem

aqueles reys, porque seria grade seruiqo dei Rey de

Portugal. E por Diogo de melo não poder ir foy dõ Pe-

dro sem ele, & foy no batel da sua nao cõ arrombadas,

& escolheo pêra ir no esquife Christouão de sousa , de

que faley nos liuros atras q hia por passageiro & leuaua

a capitania de Chaul , & coele & com do Pedro forão

outros fidalgos & gente darmas em paraós da terra , &
serião por todos passãte de cê homês dos nossos. E in-

do ao longo da costa chegarão a hua das principais ilhas

das de Querimba hii bõ pedac^o antes de sol posto , em
q auia híía pouoaqão de mouros & estaua em goarda

dela híí sobrinho dei rey de Mombaça com gête de goar-

nição & coela ajuntou toda a da terra que era muyta :

& vendo vir os nossos cuydando q os enganassem say-

rão á praya cõ mostra de paz, mas quãdo virão os nos-

sos armados recolheranse pêra a pouoação, & poêdo em
saluo as molheres & filhos cora outra gente que não po-

dia pelejar , & assi ho mais que poderão deixara se es-

tar com suas armas pêra defenderê a terra. E nisto che-
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garáo os nossos a (erra, Sc dom Pedro fez deles dous

esquadrões, & ele com hu & Christouão de sousa cõ

outro enlrarã na pouoat^ão cada hu por seu cabo em que
acharão grande resisLêcia: porque ho sobrinho dei rey

de Mombaíja era esforçado & cò a gete que tinha de-

fendiase bem , & assi se começou a peleja muy braua

espalhandose dõ Pedro & Christouão de sousa cò os seus

pola pouoação : & durando assi a reuolla , hu íidalgo

chamado António galutão filho que fora de Duarte gal-

uâo, que ia com dom Pedro se perdeo de sua compa-

nhia, & buscandoo com outros que ho acompanhauão,
foy ter cõ sete ou oyto dos nossos

,
que pelejauão cora

rauytos mouros, que por sere muytos os tratauão muy
mal com muy tas feridas que lhes tinhão dado. E che-

gado António galuão, ajudouos também que fez fugir

os mouros, & foy ajudar a Christouão de sousa, que

estaua em grade aperto cõ hus mouros , dentro em hua

casa, onde ho Christouão de sousa fez muy esforçada-

mente matado muytos, mas ficou ferido. E neste tem-

po na parte onde pelejaua dom Pedro , foy morto ho so-

brinho dei rey de Mõbaça
,
pelo que os mouros se des-

baratarão & fugirão, ficado muytos mortos: & dos nos-

sos, forão feridos a fora Christouã de sousa, Gaspar

preto seu criado, Nuno freire, Luys machado, & ou-

tros algus, & ja de noyte que se a peleja acabou se re-

colheo dom Pedro cõ os nossos a hiia mezquita jun(o do

mar onde esleue aquela noyte. E por saber ante manhã,

que entraua genle da terra firme na ilha a se ajutar

com os mouros, & tornarê sobrele , ho que se podia fa-

zer cõ a maré vazia, mãdou a António galuão que tos-

se cõ algus dos nossos a lho estrouar, & ele não pode

ir logo, por estar com febre, & despois que foy bem de

dia se foy ajuntar com António galuão, & dera nos

mouros & matarão muytos, & fizerão fugir os outros. E
roubada a pouoação em que se achou despojo, que va-

leria duzêtos mil cruzados, foy lhe posto fogo & ardeo

toda: sem dõ Pedro querer muyto dinheyro q lhe o^
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mouros dauão porque ho i)ào tizesse , & eie não quis

porque ficassem escaraniêlHcios , & não se leuanlassem

mais contra os re}s de Zanzibar, k. Peba, a cuja obe-

diência os tornou, & assi os outros das outras ilhas,

que vendo esies desbaratados & castigados, se lorna-

lão a obediêcia dus reys : & estado ainda aqui dõ Pedro
alagarão se os paraós , em que os nossos tinhào carre-

gado ho despojo que ouuerà dos imigos &- perdeose lo-

do : ityío isto partiose dõ Pedro pêra JMo^àbique , tedo

mâdado diante Christouão de sousa & os outros feridos.

E partido dali por ho batel ser inuvlo pesado & njao de

remar & dar mu}to trabalho, deterniinou (Je ho mandar
a Merlinde, pêra ôde ho velo era a popa, &, por ho ba-

tel ser grande sofria ho mar, &- ele iria no esquife ao

longo da terra pêra JVlocãbique , & deu a capitania do
batel a António galuào, & começando de caminhar, es-

tado doín Pedro surto ê húa. j)equena enseada, estando

ele dormindo despois de comer, saiose dô Christouão de
castro seu primo, &. assi os outros em terra, onde ou-

uerào hum recôtro com muj^tos Cafres, que os tratarão

tão mal, que os fizera recc-lher ao esquife muyto feri-

dos, & isto por lhes acodir dom Pedro que acordou ao
arroido, &c se não acodira todos furão mortos: &. ven*
dose assi dom Pedro lornouse pêra ho lugar de ^ parti-

ra, ode achou ainda António galuâo que não era parti-

do, & aquela noyte morreo dô Chrislouà de castro, fi-

lho de Felipe de castro, que foy hu dos ferid< s. E por
dom Pedro ser parente Dàtonio galuào & muyto seu a-

migo, rogouihe que deixasse ho batel, & fosse coele no
esquife, & assi ho fez: &, no balei niãdou {xir capitão
a dom Roque de castro stu jrmão; & eie tornou a seu
caminho pêra JVJoçàbiq.
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G A P I T V L O XLIHf.

Do que Jntonio galuâo fez em. Cotamjone tcrnãdose pêra
Moçambique,

EJi indo ao longo da cosia foy ter coele hii zàbuco car-

regado de mantimêtos, em que iâo Portugueses, & j)or

algus respeitos que pêra isso ouue, mudou dom Pedro
ho conselho de ir no esquife: & deixado nele por capi-

lã a António galuâo, foyse diãte no zãbuco. E António
galuâo ficou no esquife, ê q passou asaz de trabalho,

de fome & de sede, com todos os de sua companhia: &
estando ires legoas de Moçâbiq pareceo híia legoa ao
mar, que era hu zãbuco, a que derão caça cõ ho es-

quife a vela , & fizerãna varar em terra , na praya de
hiía pouoaçã chamada Cotâgone

,
pouoada de mouros

que estauão de guerra cõ os nossos. E quando António
galuâo chegou a terra, ja os moradores dela descarrega-

uâo ho zãbuco que logo deixarão, & remei erâo aos nos-

sos ê desembarcado: & trauouse anlreles híia peleja, ê

que os nossos ho fizerâo tambê, que leuarâo os ímigos
ate ho lugar a que logo poserno ho fogo: & por lhe os

immigos acodirem deixarão os nossos, com que teuerão

tempo de tornar ao zambuco & deitalo ao mar, & acha-

rão nele alí^us mantimêtos, & assi tomarão algiis paraós

q estauão no porto. Isto acabado que os nossos estauão

no mar, ex vê de terra híi paraó cõ sete ou oyto homês
que chegarão a bordo do zambuco õde estaua António

galuâo, a que híi velho que vinha no paraó apresêlou

hii presente de galinhas & fruytas da terra, & disselhe

por híi lingoa que trazia que era de Moçambique, que
ho ia ver & aos de sua cõpanhia : pêra ver homês que

sendo tão poucos teuerão tamanha ousadia que sayrãoe

terra a pelejar com (amanho numero dimigos, & q assi

lhe tomarão o zambuco sem nenhfi perigo: & assi lhe ia

pedir que lhe fizesse mercê daquele zambuco &. dos pa-
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raós q tomara naquele porlo , & que ficariâo por seus

pêra sempre. E dizia isto de maneyra que António gal-

uào enlêdeo que dissimulaua pêra lhe fazer algíja trei-

(^âo. E entêdendo isto fez que os queria prender, &
disse ao velho q ele tinha sabido como os daquela po-

uoação erão imigos dos nossos, & Ilics tinháo feytos al-

gús males. E pois ele sendo dela lhe fora falar sem se-

guro & pêra ho enganar que ho engano auia de ficar

coele, & ho auia de caíiuar co os mais de sua compa-
nhia: do que ho velho & os outros que erão mancebos
ficarão trespassados de medo, & deitaranselhe aos pés

pedindo misericórdia, & confessando que vendo que por

força ho não poderão vêcer quiserão prouar de ho fazer

por manha com ho deter ate que vazasse a maré, que
vazaua tanto que lhe auia de ficar ho nauio em seco, &
êtào determinauão de ho tomar: pedindolhe que pois os

Portugueses erão piedosos, & quanto maiores erros lhes

fazião , tanto mais perdoauão , &essa fama tinhão, que
lhes perdoasse, & que eles ficariâo obrigados a seruirem
quaesquer Portugueses que ali fossem ter em quanto vi-

uessem , & lhes acodirião em suas necessidades : &, assi

ho deixarão encomcdado a seus decêdêtes q ho fizesse.

E António galuão lhes perdoou com condição que lhe

vendessem algíjs mantimentos Sc que ho soltaria & aos
outros. E prometendo lio velho que si deixou os man-
cebos em arrefens, & ele foy poios mantimentos, com
que tornou trazendo muyta gente carregada de cabras,
capados, galinhas, ouos & outras muytas cousas pêra
comer. E entregue tudo a António galuão soltou os ar-

refens, & ficou ali dous dias refrescando & neles fez

paz com os da pouoação, pêra que agasalhassem os nos-
sos quando ali fossem ter & lhes dessem ho necessário,

& pêra isso lhes alargou ho zãbuco & os paraós que lhes

tomara. E deixando a terra pacifica se foy pêra Moçam-
bique, ode achou dom Pedro & os ouiros que ali inuer-
nauão fazendo hua casa de nossa senhora que se cha-
ma do baluarte.

LIVRO vr. N
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C A P I T O L O XLV.

De como dom Pedro de castro chegou a Goa ^' se perdeo

a sua nao na barra.

Viinda a niouqão pêra a índia se parlhâo estes capi-

tães que ali inuernauão , Diogo de melo pêra Ormuz,
õde soube que eslaua ho gouemador , & dom Pedro de

castro pêra a índia &. chegou aa barra de Goa em Agos-

to. E estando a gente toda em terra, véspera da As-

sumpçà de nossa senhora se leuantou hua tão braua &
medonha tormenta no mar que parecia que tudo se fun-

dia, & a nao de dom Pedro que se chamaua a Nazaré

})or ser veJha começou dabrir & fazer agoa per muytas
partes : o que sabido por don) Pedro acodio logo com al-

gn-à gente com quanto auia muylo perigo ao sayr da

barra por os mares andarem muy grossos, & por a nao

ter necessidade de gente que llie acodisse fazia a Fran-

cisco pereyra pestana capitão da cidade ir por força. E
António galuào se embarcou em hum batel com seus

criados & amigos, & sejs ou sete que forâo de seu pay,

& foy dos primeyros que acodio, & era tamanho ho ma-

rulho que andaua no rio por onde hia que nào hião a-

goardando se nào quando ho batel auia de çoçobrar, pe-

lo que hum Simão vaz pedio a António galuão que ho

mandasse poer em terra, & ele ho fez com dó dele, &
em ele saltando saltarão outros dous , & se acolheram.

E não he despantar, porque segundo muytos me conta-

rão 1)0 mar & ho rio andauão tào espantosos com ho fu-

rioso vento que os reuoluia
,
que j)arecia que queriào

déslruyr tudo : & que era hum dos sinais dantes do dia

do juyzo, & assi ho achou António galuão auendo vis-

ta da barra em que andauão os mares tão altos que pa-

recia que chegauão ás nuuês. O que vendo algus mo-

radores de Goa que ião no batel, requererão a António

galuâo que não sayse do rio porque se perderia. Ao que
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ele respondeo, que não cuydassem que ia a nao por ter

laa fazenda & a saluar que a nâo linha, & não ia se

não ajudar a dom Pedro a saluar aquela nao que era

úel Rey de Portugal com quem viuia, por isso ^ nâo

auia de deixar dir por niayor tormenta que fizesse que
nosso senhor os ajudaria, & eles insislião que não podia

jr nem auia dir porque se perderia. E insistindo nisto

o que gouernaua ho batel encaniinliou pêra terra, &
António galuào ho fez gouernar pêra a nao ameacjando^

ho q ho mataria, & a quê dissesse que não fossem por

diante, & valeolhe os que leuaua da sua parle, porque
se isso não fora fizerãno tornar pêra terra, & poendo a

proa naqueles mares & rompendo por eles com muyto
perigo de sua vida por as ondas comerem ho batel, che-

gou ião perto da nao que lhe lançarão dela hiia beta

por onde ho batel foy alado a bordo, onde não podia

chegar com a grande resaca dos mares que emj)uxauão
ho batel muy lôge. E entrado António galuão na nao
Gom os seus achou dom Pedro com os que eetauão na
nao em muyto grande afronta, por não poderem vencer
a muyta agoa que ela fazia, nem prestou a ajuda que
ele & os seus lhe derão. E vendo dom Pedro que a nao
não tinha remédio se não perderse mandou acodir aa fa-

zenda dei rey que lhe lerubraua mais de saluar que a
sua, porque vendo hum seu criado quã jx)uco lhe ela

lembraua a respeito da dei rey, lhe disse que a man-
dasse oulhar porque se perdia toda. Ao que ele respon-
deo muyto menencorio : A dei rey queria eu salua, que
da minha não me dá nada que se perca. E assi ho fez

que deixou perder muyta parte dela por saluar a dei rey
em que leuou assaz de trabalho. E vendo por derradei-
ro que a nao não podia escapar, mandou dar aa vela &
varou em terra que era a maré chea : & coeste ardil se
aproueytou muyto do que ia na nao, & ela acabou ali,

sem da cidade ousar ninguém dacodir cõ medo do mar
se não António galuão.

N 2
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C A P I T O L O XLVÍ.

De como ho gouernador mandou Báltesar pessoa por em-
baixador ao Xeque ismael,

Jjistando ho gouernador em Ormuz íoj Raix xarafo cer-

liHcado que aigús capitães do Xeque isniaei nào deixa-

uão passar as catilas que iào com mercadorias pêra Or-
inuz, dizendo que ho faziào porque el re}- Donnuz de-

iiia ao Xeque ismael cinco mil xarafins de páreas que
lhe não queriào pngar. E porque desla represaria perdia

el rey Dorrauz niu) lo em suas rendas, pedio Raix xa-

rafo ao gouernador que mandasse rogar ao Xeque ismael

que fizesse alargar as cáfilas pois el rey Dormuz era vas-

salo dei Rey de Portugal com quem ho Xeque ismael ti-

nha paz & amizade : & quanto ao que lhe el rey Dor-

muz deuia fariào conta & lho pagaria : & sobrislo man-
dou ho gouernador húa embaixada ao Xeque ismael com
que foy hum Báltesar pessoa caualeyro da Ordem de

Santiago que foy bem acompanhado daigus Portugueses

de caualo & piães pêra os seruirem, & foy em sua com-
panhia Abedala califa embaixador do Xeque ismael que
jiCica se mais fora da Índia. E partido Báltesar pessoa

Dormuz foy ter a híia cidade chamada Lara em terra

de Pérsia que era de hum senhor mouro que se chama-
ua rey coino disse no liuro terceyro : &. era vassalo dei

rey Dormuz. E por ele não ser rey verdadeyro , Bálte-

sar pessoa não fez dele tanta conta como ouuera de fa^

zer , & mandoulhe hum presente que por ser de pouca

cousa el rey não quis tomar. E com quãto Báltesar pes-

soa determinou em conselho de se lhe ir mostrar, pêra

que el rey visse ho aparato que leuaua: & a mostra a-

uia de ser, não que ho fosse ver a sua casa se não pas-

sarlhe pola porta. O que Abedela califa contradisse:

dizendo que nào deuia de ir porq sentia q el rey estaua

escàdalizado dele, & que lhe podia acontecer algum pe-
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rigo. E BaUesar pessoa por conselho dos nesses nSo ciuis

se não ir, & ele & os de sua companhia forào niiiy btím

atauiados & acompanhados despi ngardeyros. E sendo

perto das casas dei rey em hiia rua estreita sayolhe h^ju)

corpo de mouros ao encõtro, & hum mouro lhe deu com

bua porra de ferro na cabeça cõ fjue o deitou muylo fe-

rido do caualo abaixo. E nisto forào as pedradas tantas

das genelas & as frechadas & zagúchadas, que por pou-

co que os nossos não forão mortos & todos fugirào por

õde melhor poderão, & despois que se ajunlarào foy cu-

rado Bahesar pessoa & outros, & partiranse & forào por

suas jornadas ao campo do Xeque ismaej, em que virào

muytas & muy notaueis cidades, assi como a de Xiraz

que he de Ix. mil vezinhos & foy tamanha em outro

tempo (\ era muyto mayor do q agora he ho Cayro, &
daqui vem dizerem os mouros da Pérsia que quando Xi-

raz era Xiraz, era ho Cayro sua aldeã, & tornou assi

por amor das guerras com que foy destruyda , & a ci-

dade deTabriz da mesma grandeza, & assi outras muy-
tas de muy nobres & sumptuosos edihcios , &. pouoadas

de gente muy luzida, como António tenrreyro conta em
bo seu Itenerario, era que largamête escreue toda esla

terra. E daqui foy por seu caminho ale chegar a hiia.

jornada do arrayal do Xeque ismael , onde chegou hum
recado a BaUesar pessoa do mordomo da casa do Xeque
jsmael que em lingoa Persi-ana chamão Vaquil , que se

deixasse ali eslar ate lhe mandar recado que fosse. E
isto era segundo se despois soube, porque naquele tem-
po fazia ho Xeque ismael hua festa que na sua lingoa se

chama Nouoruz
,
que quer dizer festa da primauera

,

em que se auião de ajutar quantos capitães & senhores
aura em seu senhorio: & por querer que BaUesar pes-

soa & os outros nossos os vissem, os mandaua ali espe-
rar por ser passo por onde todos auiao de passar. E por
este recado do Vaquil se deteue ali BaUesar pessoa dez
ou doze dias, que tanto se deteuerào os que digo em
passar assi de noyte como de dia : & foy cousa despaii-
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to a gente que passou de criualo , & os camelos carre-
g:ados de fato. E passada esta gente, & alojada no ar-
rayal, ho Vaquil mandou dizer a Baltesar pessoa q fos-

se, & assi o fez. E ates de chegar ao arrayal obra de
hiia legoa ho forào receber certos capitães com ate cio-
coenta de caualo todos vestidos de festa, & por fazerem
faonrra aos nossos conuidauãnos de quando em quíldo
com muytas caixas de confeytos & outras fruytas verdes
& com vinlio que lhes trazião em garrafas de prata, &.

assi forão ate ha arrayal , onde alojados os nossos em
suas tendas, foy visitado Baltesar pessoa da parte do
Xeque ismael : a que mandou dizer que sua vinda fos-

se boa, & que descansasse porque lhe au ia de fazer
quanto lhe requeresse, & alehi disso muyta mercê, por-
que queria grande bem aos frangues por aparccorem na
índia , &, a conquistarem quando se ele leuantara por
rey em Pérsia. > oii i^i-? ^ s., .-.f

C A P I T O L O XLVII.

De como faleceo ho Xeque ismael sem dar despacho a
Baltesar pessoa : ^^ de. como hum Jilho q Ihé sucedeo

ho despachou, oúnunao u^^h loq vJt íijpfib jl .iV-ti^t

JL assados algus dias despois da chegada de Baltesar

í)essoa ao arrayal, veyo ho dia da festa da primauera q
iio Xeque ismael auia de fazer , em amanhecendo foy

alcatifado hum grande espaço de chão diante das ten-

das do Xeque ismael que tomaria dons tiros de besta
,

& sobre as alcatifas muytas fotas de seda em lugar de
toalhas, em que forão postas muytas & muy diuersas

igoarias & grande soma de garrafas douro & de prata

cheas de vinho. E isto porque ho Xeque ismael daua
aquele dia banquete geral a todos os mouros q estauão

no arrayal. E primeyro que se assentassem a comer fo-

rào dados da sua parte aos reys & capitães vestidos de

borcados , cetins, veludos & outras sedas forradas de



LIVRO VI. CAPirVLO XLVII. J03

forros de pelo muylo finos , Sc espadas goarnecidas dou-

ro & pedraria, no que ho Xeque ismael gaslou lre'zerj-

los mil cruzados, & nà os tinha em estima por ser n>u^-

lo liberal. E destas peças íorâo também dadas a Balte»-

sar pessoa & aos de sua companhia. E veslidos lodos

destes atabios, assentaranse a comer: & Ballesar pes-

soa com os nossos comerão em hiia mesa hum jogo de

malhão da do Xeque ismael, que também comeo no ban-

quete, & estaua vestido em hua cabaya de cetim bran-

co bordada de tela douro, Sc hum roupão encima de ce-

tim laranjado bordado dw mesniO. E ho estrado que era

ir.uy rico estaua cuberlo de íroles , & de todas as igoa-

rias que lhe forão postas mandou aos nossos por lhes fa-

zer honrra. Acabado ho bãquete que durou muyto gran-

de espado, passouse ho Xeque ismael a hum pauelhão
de borcado

,
junto do qual estaua aruorado hum n}asto

que tinha na ponta húa guindaresa pêra sobirem & de-
cerem híaa lancha que estaua aruorada sobre este niasto,

& tinha na ponta hiia maçaà douro vazada tamanha co-
mo húa laranja que linha trinta cruzados. Ea este mas-
to arremeterão certos capitães & fidalgos que esíauâo a
caualo em seus postos diia parle & doutra, & isto ao
Bom de muytas trombetas. E chegando quasi ao pé do
masto j)ararào & tirarão a mai^aã que digo com seus ar-

cos, & o que a derribou se deceo do caualo & a tomou,
& por honrra lhe mandou ho Xeque ismael dar de be-
ber, & despois tornou a caualgar & a tirar com os ou-
tros a outra maqaã que logo foy posta, de que se gas-
tarão muytas , & assi acabou a festa da primauera. E
despois disto por ho Xeque ismael ser muj^to doente de
epelensia ou por outra causa que se não soube ele nun-
ca ouuio Baltesar pessoa antes ho andou detendo ate
que morreo da mesma doença, Sc por sua morte se foy
Ballesar pessoa aa cidade deTabriz, porque no arrayal
não estaua seguro de morto & roubado, nem em Tabri»
ho não esleue se não em híias casas muyto fortes. E se-
pultado ho Xeque ismael, socedeo em seu senhorio hura
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SOO filho que tinha chamado Thamaz (^oltão de idade de
quinze annos: & este despachou despois Baltesar pessoa
sem lhe conceder nada do que pedia nem £4£er, dele aer
nhit caso, $í assi se tornou descontente. ; .liji^d.í i

C A P I T O L O XLVIÍÍ.

De como se partio ho gouernador pêra a índia
,

^' de
como chegarão as nãos de Portugal.

JL/espachado o êbaixador Baltesar pessoa, parliose ho
gouernador pêra a índia, & ho primeyro lugar dela a
que chegou foy Goa, onde achou Eytor tia silueira filho

do Coudel mór que partira aquele ano de Portugal por

capitão mór da armada pêra a índia, & forão seus ca-

pitães Manuel de ra acedo , Simão sodré , dom António
dalmeida, Francisco da cunha, Pêro dafonsequa , Vi-

cente gil : & quatro destes capitães inuernarão & Eytor
da silueira passou cõ os outros : & de Goa se foy ho go-

uernador com híia grande armada aCochim, Sede cami-

nho foy visitando as fortalezas da costa, que toda an-

daua ciíea de paraós de Malabares darmada & roubauão

os Portugueses que achauão desapercebidos. E a causa

disto era que como os reys & senhores da índia estauão

de paz, & os Portugueses na tinháo guerra em q se o-

cupar tratauão todos, h. ho gouernador lhes daua pêra

isso licen(ja , dizendolhes quàdo lha daua que fossem a

recado, porque os não matassem os mouros, de q não

se deuião de fiar posto que ouuesse pazes: porque quan-

do as auia se vingauão eles do mal que recebiáo na

guerra. E isto sabia ele por experiência : & destas li-

cenças se seguio muyto mal
,
porque os Portugueses se

desauergonharão lanto que não se contentauão com tra-

tar, mas quando achauão nãos de mouros nossos amigos

|)ediãlhes dinheiro porque os na roubassem, & eles lho

jdauào por escapar. E tanto foy isto em creci mento que

os de Caiicut se queixarão a seu.rey que não era Nam-
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beadarim que auia pouco que falecera, & o que lhe su-

cedeo queria grande mal aos Portugueses , & por isso

& por ver quão mal se lhe goardaua a paz; determinou

de se vingar dos Portugueses, & mandou arrnar em to-

dos seus portos, & fazer muytos paraós que seruissem

de leuar pimenta a Meca quando não pelejassem , &
andauão os Portugueses tão dissolutos que os mouros os

tomauáo desapercebidos Sc matauãnos : o que não se sa-

bia ateii por os Portugueses cuydarem que os mouros

auião de goardar a paz & eles não.

C A P I T O L O XLIX.

Do q aconleceo a dom Pedro de castro ^ a António gal-

uão em Calicut,

Jji indo ho gouernador visitando as forlalezas da costa

foy ter a Calicut ondestaua dõ loão de lima por capitão

da nossa fortaleza. E estando no porto forão algíjs fidal-

gos jantar coele , & antre estes foy dorn Pedro de cas-

tro, que despois de comer se foy aa cidade dos mouros
€om seys ou sete Portugueses. E andando laa como os

mouros andauão daleuanto, & tinhâo dissimuladament-e

mortos algús, quiserão fazer ho mesmo a dom Pedro:
-querendo armar brigas com os que hião coele. Eele fa-

zendo que os não entendia comeí^ou dabalar [)era a for-

taleza: o que vendo os mouros apertarão coele & feri-

fanlhe três ou quatro, que logo deitarão a fugir. E in-

do assi acertouse que António galuão ia em busca de
dom Pedro, acompanhado de quatro homês seus cria^

dos: & quando vio os feridos conhecendo que erão de
dom Pedro, pareceolhe questaua em perigo pois os seus
assi vinhào, & por isso abalou correndo pêra ho socor-

rer ou morrer coele, & a poucas passadas ho achou ro-

deado de muytos mouros armados: & dom Pedro os de-
tinha que não pelejassem , dizendolhes que porque não
goardauão a paz. E com a chegada Dantonk) galuão se

LIVRO VI. o
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pode dom Pedro retirar {)era a fortaleza por híía rua es-

treita, leijcindo os seus diante & íicanJo detrás cõ ho

rosto pêra os mouros, que os seguiáo batendo os escu-

dos & brandindo as agouiias , & dando grandes cuquia-

das com o que os afrontauào luuyto: & nisto passou a

diante híi mouro grande de corpo acompanhado doutros

muytos , & com muyta soberba se chegou a dom Pedro

pêra ho ferir, & deteue a agomia por dom Pedro, &
j\ntonio gaiuào & os outros leuarem de suas e»})adas

:

& porem assoberbauaos tanto que António gaiuao coiD

licença de dom Pedro iio desaíiou que ele & outro se

matassem coele soo. Mas ho mouro que vio tanta con-

crusam , respondeo fora de propósito, dizêdo que no

mar se os fossem buscar saberiào pêra quanto erào. E
dom Pedro llie disse q ho saberia logo se ele passasse

dondeslaua: & ho mouio se calou & deixouse ficar com
CS outros, & dom Pedro se lòy em paz. E com quanto

ho gouernador isto soube náo fez sobrisso cousa nenhCia,

& foyse a Cochim , & leuou toda a armada sem deixar

nenhua na costa. Oq vedo os mouros deCalicut se em-

barcarão logo darmada & passarão a vista de Cochi : &
posto q ho gouernador ho soube dissimulou , cò o q os

mouros teuerâ tamanha ousadia que entrarão no rio de

Cochim dando caça a algúas nãos de Portugueses mer-

cadores , sem ho gouernador ter de ver coisso , & dizia

q queria entregar a Índia de paz ao gouernador q vies-

se no ãno seguinte: pelo q os mouros se atreuerào a

matar tantos Portugueses q nuca ê tèpo doutro gouer-

nador matara tãtos. E como ho gouernador foy ê Gochi

despachou Bastião de sousa & Marti correa a q tinha

dada hua viagê pêra Bãda ,
pêra ode se partirão & foy

por capitão mór de três nauios Bastião de sousa que foy

ê hii, & Marti correa em outro & Aires coeliio em ou-

tro»
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C A P I T O L O L.

De como el rey Dachem combateo a fortaleza de Pacem,

Uai rey Dachê como atras fica dito qria íamanho mal
aos Portugueses q todo seu pêsamêto era em fazerlhes

ho mal c]ue podesse , & em tomar a fortaleza de Pacem
pêra se fazer rey daquele reyno, &, de toda a ilha de
Çamatra pêra dali conquistar Malaca : & despois que
por amor da chegada de JVlartim Afonso de melo Couti-

nho a Pacem leuantou ho cerco da fortaleza, como tam-
bê disse tornou a ajuntar gente, & foy cercar a forta-

leza de Pacem onde do André anrriquez estaua ainda
por capiíao cõ a mais da gente que tinha dcête , & a

eaã, & que podia pelejar era muyto pouca, & por nâo
-saber ho numero dela ne ho dos immigos ho não digo:
nem menos ho modo que el rey Dachem leue nesta
guerra, porque ho não pude saber per ordê : saluo q
estando el rey sobre a fortaleza chegou Bastião de sou-
sa com os capitães de sua conserua , & surgio na boca
do rio de Pacê que he híia legoa da fortaleza , não sa-

bendo como do André estaua cercado, & por ser tarde
não desembarcou. E sendo el rey anisado de sua che-
gada, cuydou q era socorro que vinha á fortaleza: &
antes que entrasse nela determinou de a tomar aquela
noyte confiado na muyta gente que tinha, &, assi ho
disse aos seus capitães, encomendãdolhes que esforças-

sem sua gête pêra isso, representàdolhes q como os mu-
ros & baluartes da fortaleza erão de madeyra & auia
dias que se fizerão auião destar podres & com pouco
trabalho os derribarião, & derribado qualquer lanço lo-

go era êtrada & os Portugueses mortos por serem muy-
to poucos. Ecoeste esforço forão os immigos cometer a
fortaleza despois que foy noyte , & deles com escopros
& macetes trabalhauão por cortar ho muro pelo pé, ou-
tros punhão escadas & sobiã ao muro & baluartes , ti-

o 2
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rando muytas frechadas, outros Iraziào alifantes: pêra
despois de cortado ho muro com os escopros lhe poerê

as testas & ho derribarem. E a esta grade reuolta aco-

dio dom André, assi com os sãos como com os doentes:
&, pêra ver o que os ímigos faziào, mandou aceder muy-
tas bombas de fogo poios muros & baluartes , cò que os

Portugueses enxergarão n»uy bem o que os ímigos fa-

zião, & todos muyto esforçados lhes começarão de resis-

tir , hus laçando sobreles panelas de poluora & outros

muytos arteíicios de fogo, & outros tirando muytas es-

pingardadas: mas como os inimigos erão sem conto pê-

ra os poucos Portugueses q se defendião
,

quasi q nã
auia defensam pareles

,
porq os não podião caber polas

escadas qriào entrar jX)las bocas das bôbardeiras a que
os nossos logo acodirão & os faziào tornar aa estocadas
& lançadas, & assi durou a peleja hii grade pedaço, em
que foy morto hum dos Alifantes, & tãtos dos immi-
gos que os outros ouuerão por bê de deixar ho combale,

assi por verê ho grande numero dos mortos como por es-

tarem muytos feridos: & dos Portugueses nào morreo

mais que hua molher que foy morta por desastre com
hua frecha heruada , & foráo feridos algus , & hu deles

foy Manuel mêdez de vascõcelos , & os outros homes
baixos. E esta vitoria foy milagre de nosso Senhor, por-

que segundo os Portugueses erão poucos, & os ímigos
muytos, se ele não acodira cora sua misericórdia nào
pt:)derão eles escapar, porque afora os imigos serem
muytos erão muyto esforçados, & auezados a pelejar:

& esforçados por seu rey, que ficou muyto espantado de

os Portugueses se lhe poderem defender.
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C A P I T V L O LI.

De como dom André anrriquez despejou a fortaleza de

Pacem,

XJlo outro dia cuydando dom André q os imigos tor-

nassem a dar outro côbate , em amanhecendo foy visi-

tar a gente que estaua nos baluartes & muro da forta-

leza, a q vio encostadas muytas esquadas que os ímigus

deixarão cõ pressa na noyte passada, Sc do André man-
dou a Simàu toscano leylor que cô algús Portugueses as

fosse quebrar, & assi ho fez. E nisto chegou Bastião de

Sousa com os capitães de sua cõserua
,
que iâo nos ba-

teis com a mais de sua gête : & desêbarcados êtrarào

na fortaleza, & apartando dom André Bastião de sousa

& os outros capitães, lhes contou a grande mingoa que
tinha de gente, & de mantimentos, que erà tá poucos,

que lhe não abastariào dous meses , & que não lhe po-

dião ir outros dahi a seis meses , & que a fortaleza era

de madeira cousa muyto fraca, &c que os imigos a po-

dião queimar hua noyte. E porque não pude saber par-

ticularmente a concrusào que se nisto tomou , nem ho
conselho que sobristo fizerão , nê as rezoês que derão
ho não digo: se não que sendo tantos Portugueses que
podião bem defender a fortaleza , a maior poder que ao

delrey Dachê , & tendo mantimentos narraada de Bas-

tião de sousa pêra ho tempo que ho cerco poderá durar,

despejarão a fortaleza & a deixarão aos mouros : & ta-

manha foy a pressa de se irem, que deixarão toda a ar-

íelharia, cuydãdo que corria mu}to perigo em a embar-
carê, pola detença que nisso podião fazer: k. assi dei-

xara a casa da poluora chea dela , sem lhe poerê ho fo-

go primeiro por os imigos não sintirê sua ida: posto q
ê se querêdo êbarcar poserà ho fogo a hiis formigueiros

de poluora q ião dar na casa do almazê dela, q começou
de arder: mas os mouros ho apagarão logo, E quãdo vi-
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rão a pressa fjiie os Portugueses leuauão polo rio abai-

xo, como homês que fugião , derào fogo a artelharia

que lhes ficavia &, lirarâolhe coela , dado coisso grandes

apupadas : & assi ficou elrey Dachê pacificamente se-

nhor daquela fortaleza, têdo ê niuyto pouca cota os Por-

tugueses : & ficou tão soberbo
,
que dali a poucos dias

tomou ho reyno de Pacem
,
porque ho gouernador dele

vendo ir os Portugueses não ousou de ficar sem eles na

-terra & leuou cõsigo el rey que era ainda moço. E des-

pois ganhou elrey Dachem ho reino Dauru comarcão
deste : & elrey Dauru fugio pêra Malaca , onde ele &
ho de Pacê viuião muy pobremente, E chegado dom
.André & Bastião de sousa ondestauão os nauios, dete-

uerãose três dias : & despois forâose pêra Malaca onde
chegarão a saiuamento.

C A P I T V L O LII.

De como el rey de Bintâo mandou fazer cpierra a Ma-
laca : ^ de como foy morto Anrrique leme ^' outros

capitães.

JJil rey de Bintão que era imigo mortal dos Portugue-

ses, não cuydaua níica se não como lhe faria guerra pê-

ra os destruir & desarreigar de Malaca, pêra o que de

cõtino se apercebia. E têdo jutas oytenla & cinco lan-

charas fornecidas de rauyta & boa gête , & dartelharia

as entregou ao seu almirante Laqximena, pêra que fos-

se sobre Malaca & lhe fizesse a mais guerra que podes-

se : & ele se partio ao fazer. E indo híia tarde com sua

armada ao logo da costa oyto legoas de Malaca, foy vis-

to de Duarte coelho que ia ê hiia naueta sua a fazer

presas á costa do reyno de Patane. E porque sabia que
em Malaca não auia sospeita daquela armada porque

não tomasse os Portugueses desapercebidos, como foy

noyte se fez na volta de Malaca: ode chegado cotou a

lorge dalbuquerq ao que ia. O que sabido por ele feí
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conselho, ê que todos forào dacordo que se fosse iogo

pelejar com aquela armada: porque não a desbaralando

daria mu}'ta opressão á fortaleza andado no mar, & lhe

tolheria os mantimêtos & mercadorias que iào de fora:

pêra ho que logo parlio dom fSancho anrriquez capitão

mór do mar de JVialaca, que foy em híj galeào de que

era capitão seu jrmão do António anrriquez, & furão

coele Duarte coelho na sua naueta , & Manuel de ber-

redo ê hua galeola , & seis capitães outros em seis lan-

charas
,
que se chamauão Anrriíiue leme, Francisco

fogaça, Diogo Icurêço, Fernão daluares cassados, Joijào

de soria, & Afonso luys , & partio caminho do rio de

JMuar onde estaua Laqueximena cõ toda sua armada, &
dõ Sacho, Duarte coelho, & Manuel de berredo , por-

que os seiíe nauios erào grandes iào ao mar, Sc as lan-

charas muyto perto da terra, & indo assi armouse híia

toruoada do noroeste que lhes seruia a popa: o q vendo

dom Sancho amainou & fez sinal de conselho. K jíitos

os capitães , lhes propôs dom Sancho como aquelas tor*

uoadas vinhào com muyto grande vento, & pêra entra-

rem no rio de Muar que era largo & fundo, se a agoa

decesse faria tamanho escarceo que os meteria no fun-

do , & mais q era tarde : por isso lhe parecia bê mete-

rêse no rio de Caqào que era pequeno , & estaua pri-

meyro q ho de Muar. Os q erào âtigos naqla terra &
sabiâo bê da guerra fora todos daquele parecer , & di-

ziâo ^ se fizesse assi : &os outros que auia pouco q vie-

rão de Portugal & não sabião da guerra disserào, q aqui-

lo era medo & que não se auia de fazer. E por seiê

mais que os outros & terem mais vozes, se assentou em
tomarem seu parecer: dizêdolhe os outros que quando

se vissem cõ os immigos, então se saberia quê auia me-

do. E em partindo, è, sendo mea legoa do rio de Muar
desfecha a toruoada & dá na nossa frota: dom Sancho,

Manuel de berredo &, Duarte coelho que hiào de largo

amainarão, & os capitães das seis làcharas derâo cõsigo

dentro no liu de Muar, & três ião diante com a força
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do vento rompendo pela grande marulhada que ho rio

fazia, forào dar antre a armada dos irnmigos, de que
logo aigús os aferrarão, & como eríi muytos & os Por-

tugueses poucos matarãnos a todos : & cõ ho prazer que
os mouros receberão de ver os Portugueses daquela ma-
neyra & (erê [)or certa sua morte, leuãtarão tamanha
grita q retenia por tudo ao derredor: & após ela desfe-

charão seus sinos, bacias, & outros instromêlos, que
isso abastara pêra alagar os Portugueses, quanto mais

ho grande escarceo da agoa que alagou a lanchara de

Francisco foga(ja, & Dãrrique leme. que com quãtos

ião cõ ele forão afogados , & assi os de Frãcisco fogaqa

ealuo ele, & outros três: & a outra foy varar ê híia va-

sa onde se meteo toda, & valeolhe q era ja noyte & fa-

zia escuro, & por isso os mouros os não fordki acabar de
matar: &quis nosso Senhor dar tamanho esforço a Fran-

cisco fogaça & aos outros três, que se pegarão na lan-

chara encomendandose a nossa Senhora, & assi como a

chamarão com muyta deuação assi ela lhes valeo, que
as mesmas ondas que alagarão a lanchara, a leuarão a

borda da vasa ê <\ue a outra fora varar, & ajuutandose

Francisco fogaça & seus côpanheiros que estauão nela,

vazarão a sua da agoa q tinha, & cõ trabalho imenso a

poserão em nado estando ja ho rio manso, & fizeranse

prestes pêra que em amanhecêdo se fossem pêra ho ga-

leão de dom Sancho, porque doutro modo não tinhão

saluação segíido a multidão dos imigos : que sintindo

como estes Portugueses estauão no rio poseranse a lerta

pêra em amanhecêdo darê sobrejes , & assi ho fizerão:

que ê samdo do rio com a luz do dia, espedense cinco

lãcharas dos mouros depôs eles remando a boga arran-

cada , & alcançados no mar os abairroarão, acometen-
doos com brauo Ímpeto de gritas & sõ de instromêlos,

& muytas frechadas, lançadas, & arremesos , a que os

Portugueses resistirão com marauilhoso esforço , & le-

uando fadiga grandíssima em se defender, & matado &&

ferindo mujtos dos mouros, & morrêdc deles aIgús & fi-
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cnndo feridos muytos, se desembaraçarão dos mouros &
se acolherão ao galeão de do Sancho, que sabendo ho

que passaua mandou recolher ao galeão os feridos, de
que hii foy Francisco fogaça. E querendo dom Sancho
vingar aquele dano, sem mais cõselho mandou a Ma-
nuel de berredo , & ao capitão da lanchara de Francis-

co fogaça, que fossem surgir na boca do rio de Muar,
jiarecendolhe que abastarião pêra deterê os ímigos que
não saissem do rio, & que entretanto veria veto (por-

que era calma) & ele . & Duarte coelho se iria ajuntar

coejes , & defenderião os immigos que não saissem do
rio, & mãdaria recado a lorge dalbuqrque

, que lhe

mandasse socorro pêra pelejar coeles : & Manuel de ber-

redo & ho outro capitão, com quãto virão que dom San-
cho lhes mandaua cousa muyto desarrezoada

,
porque

pêra a grade multidão dos immigos, claro estaua que
ho perigo era muyto certo, & porque não parecesse que
ho temião forâo

,
porem ainda bem não chegarão a bo-

ca do rio, sem lhe os mouros darê lugar pêra surgirem
os aferrarão, & em muyto pouco espaço os sumirão nia-

tandoos a todos, & tomara a galeota & a lanchara : &
coestes, & com os que morrerão dentro no rio afogados
& a ferro, forão por todos sesenta & cinquo Portugue-
ses, & atreles morreo afogado Anrrique leme muyto es-

forçado caualeyro como atras disse, & dos das fustas

que se alagarão se saluou anado hum Thome lobo, que
se foy por terra a Malaca, & pos noue dias no caminho
por andar de noyte somente, & ainda pouco com medo
dos Reymôes, & doutras muytas & feras alimárias que
ha pola terra: & pola ocupação que os mouros teuerão
em matar Manuel de berredo & os outros, não entende-
rão em dom Sancho, & em Duarte coelho, que se os
(ometerão ouuerão de passar mal , ou perder as vidas
segundo os mouros estauão vitoriosos. E vendo dom
Sancho a cousa como passaua, & que não podia fazer

nada que prestasse contra os immigos, acolheose pêra
Malaca com ho veto que lhe sobreueo. E Laqueximena

LiVRO VI. p
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como era sabedor na guerra, &. conhecia que ho dano
que íizera aos nossos fora mais por desastre de mao re-

gimento, que por couardia dos Portugueses, & esforço

de sua gente contentouse com ho feylo, & não queren-

do esperar a vingança que os Portugueses quereriào to-

mar do passado, partiose pêra Binlam.

C A P I T V L O LIII.

De como foy tomado hú nauio na cidade de Pão , onde

Jorão mortos alyús Portmjueses»

X ornando dom Sancho a Malaca quisera tornar a bus-

car os mouros, & por saber que erao idos se deixou es-

tar. E lorge dalbuquerque deu licença a hu António de
pina 5 moço da camará dei Rey de Portugal, que fosse

em híi jungo seu á ilha de laoa , a fazer fazenda sua &
de partes, & forào em sua companhia três Portugueses,

de que hú se chamaua Bernaldo drago home antigo em
Malaca. E tornandose da laoa pêra Malaca , arribou

com tempo á cidade de Páo situada na costa perto de

Malaca, cujo rey sendo amigo dos Portugueses, ei rey

deBintào tomara por genrro dandolhe hua sua filha por

molher: & a causa que ho moueo a este parentesco foy

porque este rey tizesse guerra aos Portugueses ^ còti-

nuauão muyto ho seu porto & a costa do seu reyno. E
este casamento foy muyto secreto, porque em quãto

não se soubesse el rey de Pào fizesse muyto dano aos

Portugueses secretamête. E sem eles saberem a causa

como passaua foy António de pina ter ao porto desta ci-

dade de Pào. E cuidado ele q ei rey era amigo dos Por-

tugueses como dates , mãdou a terra buscar màtimctos.

E sabedo el rey como ho jíigo estaua no porto, mãdou

pregútar a António de pina, se lhe era necessária de

sua cidade mais algí^a cousa, &: q lha mãdaria dar de

boa vòtade, & mãdoulhe muyto refresco: & aqla noyte

despachou sete iàcharas cõ dozêtos & oy tenta homês de
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peleja, afora os remeiros
,
que erão ho dobro: que em

amanhecendo abalrroarâo ho junge per todas as partes.

E António de pina, Bernaldo drago, & os outros dous

Portugueses pelejarão ate que mais não poderão, &
despois de matarê algús dos iraigos, foy morto ho scri-

uão do jungo: & António de pina, Bernaldo drago, &
outros dous Portugueses forão catiuos, & ho jungo to-

mado com quanto tinha, & tudo foy entregue a el rey

de Pão, que muyto ledo mandou logo os catiuos a el

rey de Bintão: que despois lhes cometeo q se tornasse

mouros, fazendolhes grandes ameaças se ho não quises-

sem ser. E eles com muyta constância lhe responderão

que fizesse ho que quisesse, porque não auião de dei-

xar a sua ley q era a verdadeira, por tomarem a sua

seita que era toda falsidade. E vendo el rey q esíauão

firmes ê seu propósito, mãdou meter cada híí por si ê

húa bôbarda & desparar coeles , & assi forão espedaqa-

dos por confessarem a nossa santa fé, & morrerão már-

tires. E disto não se soube em Malaca da hi a hii bom
tempo. CAPITVLO LIIII.

De como foy morto André de hrylo no porto de Pão ^
outros Portugueses.

Jtii antes de ser sabido mãdou lorge dalbuquerq a dom
Sacho que fosse fazer presas á costa de Patane , & foy

no galeã de que era capitão dom António seu jrmão,
em que leuaria bem trinta Portugueses: & ê outro na-

uio , foy Ambrósio do rego, que leuaria outros tantos:

&, ele partido, chegou da Índia a Malaca André de bri-

to, que ia na sua nao que ja disse atras. E como leua-

ua hiia licença do gouernador que tratasse por onde qui-

sesse , cô aprazimento de lorge dalbuquerque se partio

pêra Sião, leuando consigo em sua companhia ate doze
Portugueses, & de caminho tornando de Sião surgio

em Pão pêra tomar mantimêtos. E sabendoo el rey,

p 2
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mandou sobreie suas lancharas, de q amanheceo hu dia

cercado : & por os Portugueses serem |)oucos, fora logo

abalrroados, mas sobre a entrada dos mouros na nao,
foy cousa espantosa ver como os Portugueses a defen-

dião , ferindo hus , & matado outros, «Sc nào auêdo par-

te na nao a q não acudissem com presteza marauilhosa

:

porê como erão poucos, & os mouros sem conto, que
podiào pelejar em roda viua, porq cansando hus êtrauão

outros, ho que os Portugueses nào podiào fazer, come-
çarão de cair bus mortos, outros quasi , das muyto gra-

des feridas que tinhão, & assi fora poucos & poucos,
ate que não ficou mais que hu jrmão Dandre de brito

(a que nào soube ho nome) q pelejaua com húa espada

dambas as mãos , com que fez cousas tão marauilhosas,

q os imigos cuydauão que era diabo, porque duas vezes

axorou a nao deles com espãtosa matança, & da segun-

da vêdose tào desfalecido das forças & tão cansado, que
não se atieueo a deíêderse njais , & por não ser catiuo,

ou morrer a mãos dos mouros, atou muyto depressa nos

pés duas camarás de falcão & deitouse ao mar: & dei-

tado, tomarão os mouros a nao. E isto soube des[)ois

por hum Francisco de brito Christão da terra, que ia

na mesma nao por feytor & lingoa Dandre de brito, que
por ser da terra ho nào matarão os mouros, & foy des-

pois ter a Malaca.

C A P I T V L O LV.

De como ãô Sacho ârriquez
, ^ dô António ãrriquez fo-

rão mortos no porto de Pão
,

^' Ities foy tomado há

galeão.

-Líom Sacho que partio de Malaca
,
pêra Patane cõ

Ambrósio do rego chegou lá em paz, &. despois de fa-

zer ao que ia
,
que nào conto por extenso polo não sa-

ber, tornouse com Ambrósio do rego, & leuando a rota

de Malaca: apartaranse com hú temporal que lhes deu,
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& Ambrósio do rego que ia mais ao mar que do Sacho
seguio auante, & dom Sancho que ia mais á terra arri-

bou, & foy tomar a barra de Pào õde surgio, cuydãdo
que el rey era ainda amigo dos Portugueses , & se dei-

xou estar ate ho outro dia que abonançasse ho têpo. E
estado ali ho mandou el rey visitar com híl presente pe^

ra saber quem era, & sabendoho ho tornou a mãdar vi-

sitar cõ mais magestade, mandandolhe a boa ora de sua
vinda com muytos offrecimentos damizade, &algúas va-

cas &, bufaras & outros mantimêtos, & tudo isto íoy ce-

uo pêra ho tomar. E foy acerto que ao dia dantes fora

ali ter Laqueximena, Sc determinando de tomar algias

íiauios nosaos que sabia que tomauáo aquele porto, me-
teose dentro no rio & tinha escondida sua armada, que
era de trinta lancharas: & sendo auisado por el rey, de

como dõ Sancho estaua na barra , sayolhe em anjanhe-

cendo leuando em sua companhia dez lancharas dei rey

que erào corenta em que ião mil & duzentos homês de
peleja, & os Portugueses erão trinta. E quãdo dom San-
cho vio tanta gête sobresi & que nâo tinha nenhíl remé-
dio se não pelejar, disse aos Portugueses: Cõpanheiros
com a esperança em nosso Senhor que nos dará esforço,

não temos outra saluação se não pelejar bem , & da sua
parte vos peço que queirais ates morte cõ honrra que
catiueiro cõ vitupério. E coisto repartio aqles trinta ê
ambos os bordos do nauio, & a proa deu a seu jrmào, &
ele ticou na popa, & em cada parte destas auia sele ho-

mês , saluo na proa & popa que auia oyto ê cada hua
,

& os imigos que os virão tão poucos começarão de gri-

tar com prazer de os terem por mortos : &. apartandose
quatro lancharas cercarão ho nauio polas quatro partes

que digo, aferrado por Iodas elas, & comecase híia me-
donha peleja, os mouros por entrar, & os Portugueses
por lho defender: & estas quatro lancharas esleuerào
hum pedaço aferradas sem a gète delas poder entrar no
nauio, & foy morla algua parle deia , & dos nossos

muyto feridos & algiis mortos: & não podendo os mou-



118 DA HISTORIA DA ÍNDIA

ros mais sofrer a batalha aparlaraose pêra chegarem ou-

tros de refresco. E do Sancho vendo que se os seus es-

teuessem assi repartidos q os auiào os mouros de desba-

ratar mais asinha, recolheos todos á tolda, porque ali

tinhão mais com que se fortalecer, & se vingariào me-
lhor dos immigos antes que niorressê, & assi foy

,
que

matarão tantos que estauão hus sobre os outros : mas
como os mouros erào sem coto, &õtrauão hfis de refres-

co cada vez q outros cãsauào , & eles nào podiáo fazer

outro tãto: carregarão sobre eles tàtas feridas q muitos
mortos delas , & outros de fracos do muyto sãgue q ti-

nhào perdido, &, cassados do ímêso trabalho da peleja

cairão todos, & assi teuerão os mouros lugar de osetrar,

& acabarão de matar os q estauão meos viuos
,
que a

nenhii perdoarão polo grade dano que tinhão ftyto nos

ímigos : ê cujo poder ficou ho nauio cõ muyta & boa ar-

telharia q leuaua.

C A P I T V L O LVf.

De como Torge dalbuquerque mandou pedir socorro ao

gouernador da índia <^ lho mandou. E de como ho

gouernador foy ínuernar a Ormuz,

JLA mbrosio do rego com ho temporal que disse q dera

a ele & a dom Sancho indo de Patane arribou comedis-
se, & foy por outro cabo ter ao estreyto de Cincapu-
ra, onde esperou sete ou oyto dias por dom Sancho, &
vendo que não ia pareceolhe que seria passado, & q
passaria de noyte , & por isso se foy pêra Malaca , onde
tão pouco não achou noua dele: pelo que lorge dalbu-

querque, & dom Garcia anrriquez, que era chegado de

Maluco presumirão que seria rnorto. E nisto chegou Bas-

tião de sousa, & dom André ãrriquez, cora todos os ou-

tros que ião de Pacem : & cõ a noua da perda daquela
fortaleza foy grande tristeza em Malaca, por as cousas
dos Portugueses irem em tàta declinação naquelas pary
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tes, &: as dos mouros em lanLo crecimento, & por el

rey Dachè se ir fazendo tão poderoso que era quasi ou-

tro rey de Bintâo, & âbos eslaua certo darem mujta
O])ressáo a Malaca. E porque lorg-e dalbuqiierque se te-

nieo que el rey de Birilào mandasse sua armada correr

a Malaca, com que lhe tolheria os mantimenlos, mã-
dou a dô Garcia anrriquez que se fosse poer sobre a bar-

ra de Binlào, & que lhe fizesse todo ho mal que podes-

se , & trabalhasse porque a sua armada nào saísse , &
deulhe quatro velas, de que fosse por capitão mór. s.

dous nauios ele capitão dum, & Aires coelho do outro,

& dous carauelôes , a cujos capitães nào soube os no-

mes. E neste tempo por ser ho mes de Dezembro que
era mouçào pêra Índia, se partirão algíis nauios pêra

Cochim, em que lorge dalbuquerque screueo ao gouer-

nador a guerra que auia em Malaca , & a necessidade

em que ticaua , assi de gente, como de nauios, &. to-

do ho mais que acontecera aquele anno em Malaca: &
assi lhe escreueo como António de brito não queria es-

tar mais na capitania de Maluco
,
pedindolhe que lha

desse pêra dom Sancho seu genrro , ou pêra dom Gar-
cia seu cunhado, se ele fosse morto: &, tão bem lhe

mandou hú mac^o de cartas Dantonio de brito, em que
lhe pedia q prouesse Maluco de capitão, por ele se a-

char doente, & enfadado naquela lerra. E partidos os

nauios que leuauão este recado, chegarão a Cochim on-

de acharão ho gouernador apercebendose pêra tornai a

Ormuz. E sabendo a noua de Malaca, & ho que lhe lor-

ge dalbuquerque screuia, deu a capitania mór do mar
de Malaca a hum fidalgo chamado Martim afonso de
sousa, jrmào de lohào de sousa , senhor da Ericeira, &
ordenoulhe híia armada que leuasse de sete velas. s. três

nauios redondos, de que forão capitães ele, André de

vargas, Aluaro de brito, & quatro fustas, capitães An-
tónio de melo, André diaz, Vasco lourenço , & outro

aque não soube ho nome, & deulhe duzêtos Portugue-

ses. E despachada esta armada partiose ho gouernador
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pêra Ormuz onde auia dir inuernar, pêra arecadar ho
dinheyro que Raix xarafo ficara deuendo a el rey de

Portugal & ás partes , & leuou os galeões que não ser-

uião na índia ho tempo que auia deslar em Ormuz por

ser nela inuerno: & deixou a armada de remo que era

necessária pêra goardar a costa, que nao se vazasse a

pimêta da costa do iVIalauar: &esta deixou a dom Luys
de meneses seu jrmào, com os poderes de gouernador

em sua ausêcia, & regimento que inuernasse êCochim,
por estar mais perto deCalicut: de cujo rey auia algúa

sospeyta q se leuantasse cõtra a fortaleza.

C A P I T V L O LVII.

De como partirão oylo nãos
, ^ corenta pqraós , de Ca-

licut carregados despeciaria pêra Meca.

V.endo os mouros de Calicut ho grande descuydo do
gouernador

,
que os não castigaua por nenhiia cousa de

quantas fazião, cobrarão muyto mais esforço do q ti-

nhão pêra fazer guerra aos Portugueses, & conselhauão

a el Rey que se leuãtasse cõtreles & quebrasse a paz
,

pêra ho que fizerão acabar muytos paraós , & oyto nãos

muyto grandes, que auião de carregar pêra Meca na-

quela moução : & auião dir em sua goarda corenta pa-

raós também carregados, & isto sem pedirem licença a

dom Luys , o q era cõtra o côtralo das pazes : & a fora

isso determinaua el rey de Calicut de mãdar hua grade

armada a pelejar cõ os Christãos de Crãganor : & da hi

sendo tempo ir sobre Cochi, & ele auia dir por terra

pêra tomar a cidade a el rey de Cocln como ê outro tê-

po fizera hu seu âtecessor como disse no liuro primey-

ro. E quis nosso senhor q tudo isto foy sabido por dõ

loão da silueira capitão de Cananor q ho escreueo a dõ

loâo de lima capitão da fortaleza de Calicut q logo raã-

dou chamar Cogebequí & dele soube q era certo, & q
as nãos & paraós q auião dir a IVIeca auião de sayr pelo
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rio de Chalé (q faz a terra ê ilha) por nSo serê vislas

da nossa fortaleza. E para mais credito foy mostrar es-

tes nauios ao feytor de Caiicut: & coesta certeza ho
mãdou dõ loâo de lima dizer a el rey de Caiicut estra^

nhandolho grandemête pois era cõtra as pazes. E el rey

lho negou justificandose muyto. E cõ tudo dõ loao mã-
dou sôdar ho rio de Chalé, & achando q linha fundo &
largura pêra entrarê nele galés & outros nauios, escre-

iieo todo o q passaua a dõ Luys, conselhãdolhe q antes

de sayr ho inuerno se metesse no rio de Chalé & tomas-

se as nãos & paraós quando saysem : porq fazêdo ho as-

si atalharia aos pêsamêtos q el rey de Caiicut tinha de
fazer guerra cá fortaleza. Mas dõ Luys não quis tomar
este cõselho, posto q era muyto bõ, & as nãos & paraós

partirão pêra Meca, onde forão ter carregadas de muy-
ta especiaria & droga , & assi forão outras muytas nãos

de todos esses portos de Caiicut sem auer quem lhes

contrariasse.

CAPITVLO LVIIT.

De como os mouros de Binlão queymarâo no porto ãt,

Malaca ho nauio de Simão dabreu ^ matarão quantos

estauão coele.

^^-^'omo quer q todos os mouros comarcãos de Malaca
fossem muyto amigos dei rey de Binlão na hora q ele

fazia guerra a Malaca, se leuantauão logo & não leua-

uão mais mantimentos á fortaleza, nem os de fora ^
lhos leuauão ousauão de lhos leuar cõ medo da armada
dei rey de Bintão q os nà tomasse: & por isso como el

rey de Bitão começou a guerra, começarão logo de fal-

tar os mãtimêtos. E porque quanto a guerra fosse em
mayor crecimêto estaua certo faltarem mais , &y não os

poderem ir buscar por amor dos immigos que andauão
no mar: quis lorge dalbuquerque mandalos buscar cõ
têpo, & como dõGarcia q ho ouuera de fazer era aBin-

LIVRO VI, a
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tão, pedio lorge dalbuquerq a Garcia chainho feytor ^
ho fizesse, assi por ser caualeyro muyto esforçado, co-

mo por ser despois dele a segútia pessoa na fortaleza. O
q elo aceitou de muyto boa votado posto q a ida era pe-

rigrosa , & por não auer naiiios em Malaca mais que ho
eiu q Simào dabreu fora de Maluco, & hú jugo dei rey

que nâo seruiào pêra a ida, leuou quantas manchuas&
balões auia eni Malaca que saus coujo boas almadias, &
nestas acompanhado de algíis l'orlugueses se foy ao lon-

go da costa ate ho rio de Muar cinco legoas de Malaca
onde auia de buscar os mantimentos. E andado os bus-

cado acertarão de chegar a Malaca quatorze lancharas

dei rey de Bintào, cujo capitão mór sabendo quão de-

sapercebida estaua a fortaleza , assi de gête como de
todo género de nauios de remo: &. q no ])orto estauào
aJgíis nauios grades, determinou de os queymar

,
])era

o q entrou em rõpêdo a alua sesta feyra dêdoêças na
baya da ilha das nãos, a cuja sombra ho nauio de Si-

mào dabreu estaua surto, & ele estaua dêtro cõ treze

Portugueses q cada noyte ya dormir ao nauio. E como
era ja no quarto dalua em q ele & os seus estauào des-

uelados dos outros quartos adormecerão, parecêdoJhes q
estauào seguros de rebates dimigos, &. por isso nào siri-

lirão os mouros, q se os sintirão defenderão cõ a arte-

Iharia que lhes nào chegassem como chegarão, & os fo-

rão aferrar quatro grandes làcharas. E nisto fora sinti-

dos por Simào dabreu q bradou aos seus q acodissem
,

& todos cõ suas espingardas acodirào muy prestes, &
os q as nào tinhào remeterão aos berços do nauio & des-

parãnos nos mouros que assoraauào ja aos bordos, &dào
coeles nas suas lancharas feytos em pedaços, & estes es-

carmentarão os outros de tal maneyra que nào prouarào
mais dentrar no nauio, & das suas lancharas pelejauão
cora os Portugueses muy brauamete. E foy milagre e-

uidente de nosso senhor nào os entrarem logo segúdo
erâo muytos & eles poucos ; & assi durou a peleja hii

pedaço em que morrerão algus Portugueses & dos mou-
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ros muytos, O q vendo ho seu capitão moer , & q se a

peleja fosse auante daquela maneyra que lhos maíarião

todos buscou outro ardil pêra acabar mais asinha de ma-
tar os Portugueses & queymar ho nauio , & foy mãdar
poer ho fogo a hii jíjgo que estaua sem gête &sem car-

rega : & ho fogo bem aceso como a maré vazaua man-
doulhe cortar as amarras & sostelo cÕ cabos q lhe ti-

nhão dados ate ho ajuntarem ao nauio de Simão dabreu,

sem ele nê os de sua companhia poderem resistir q na
chegasse a eles. E despois de chegado os immigos ho
atoarão á mesa da goarnição do nauio , & a outras par-

tes pêra que se sosteuesse : & níjca lhe os Portugueses
poderão contrariar por amor das muytas frechadas &€s-
pingardadas q lhes os immigos tirauão: & tambe por a-

nior delas os Portugueses não j)oderão cortaras abalrroas

com q ho nauio estaua abalrroado, posto q sobrisso mor-
rera quasi todos: q foy muy piedosa cousa de ver mor-
rerem assi hus homês sem se poderê defender : & muy-
to mais despois q ho nauio começou darder juntamente
CÕ ho jungo que fazião hua espantosa & medonha laba-

reda com soarem dêtro os grandes gritos que dauão al-

gfis Portugueses que ainda estauão viuos: a que lori^e

dalbuquerque não podia mandar socorrer por não terem
que fosse ho socorro, que tudo o que em que podia ir

era fora como disse: pelo que ele estaua muylo triste Sc

linhase por mofino de lhe matarem assi aqueles boniês

dianle dos olhos sem lhes poderem valer. Ecomo a ma-
goa q tinha era grande, pareceolhe q lhes poderia man-
dar socorro em hu giropanco nauio da laoa (que serue

de leuar mantimêtos) que nê tinha masto nem velas,

& com a pressa do socorro sem lhe mandar meter arte-

Iharia, nem lhe lembrar que estaua desaparelhado man-
dou embarcar nele obra de trinta Portugueses de seten-

ta que teria, & mãdoulhes que fossem socorrer ao na-

uio que começaua darder: & eles como erão obedientes

& por não parecer que por medo ho deixauão de fazer

se embarcarão com quanto vião ho perigo em que yão
a 2
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jDor não leuarem artelharia & ho Giropãco ir lâo desa-

parelhado como ya , & que eslaua certo matarênos os

mouros sein podereíii socorrer ao nauio: o q entenden-

do (ambem hus dous capelães da fortaleza, reqrerào a

lorge dalbuquerq da parte dei rey q nào niãdasse os ho-

mês q mãdaua no giropãco, dadolhe as rezões q digo

pêra os não mandar, & mais que íicaua tão pouca gele

na fortaleza q mortos aqueles a gente da terra a toma-

ria & a daria a el rey de Bintào. E ele estaua tão agas-

tado que nào queria ouuir nem entender ninguê, & fez

embarcar os trinta cõ grades brados, O que eles fize-

rão, & como ho giropanco, nem tinha vela nem remos
acodia mal ao leme & fazia muytos lós , & com híí que
fez foy dar em seco que parece que foy cousa de nosso

senhor porque se chegara ondestauào os immigos todos

ouuerão de ser mortos. E vedo lorge dalbuquerque ho

giropanco em seco mandou desembarcar os q yão nele

:

& entre tanto os que estauâo no nauio que ardia vendo
que não podião escapar lanr^aranse ao mar cuydando que
se saluarião, &: nele forão mortos poios immigos, & ho

escriuão do nauio que auia nome Francisco fernandez

cuydando de lhe ir socorro , & que escaparia não se

quis deitar ao mar & sobiose na gauea & da hi ao mas-
lareo, donde por derradeyro se deitou ao mar &:. foy

morto poios immigos que com ho prazer da morte dos

Portugueses fazião grandes alegrias, & assi com verem
arder ho nauio & ho jugo que arderão ate horas de vés-

pera sem íicar nada deles do que parecia sobre a agoa

:

(lo que os mouros ficarão muyto soberbos & teuerão os

Portugueses em muyto pouca conta por lhe não pode-

rem acodir. E isto ganhou lorge dalbuquerq de mandar
fora toda a gente que tinha em tempo que lhe corrião

os immigos, & por derradeyro Garcia chainho não trou-

ue manlimêtos que matassem a fome dez dias & a sua
ida fez tamanha perda.
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C A P I T O L O LIX.

De coTi.o Lc.queximcna tomou na barria de Bintâo dous

caraiieJóes da construa de dom Garcia anrriquez.

JLndo as cousas dos Portugueses de cada vez peor nes-

tas partes dom Garcia anrriquez que eslaua sobre a bar-

ra de Binlão fazialhe quãlo mal podia, & na saya nê

entraua veia nenliúa q ele na tomasse, & fazia algiis

saltos ê terra , o que el rey de Bintào sintia mu} to &
se auia por muy injuriado, & tinha por mayor feyto es-

te de dõ Garcia que quãtos os seus tinhão feytos con-

tra os Portugueses, & aqueixauase cõ Laqueximena de

Dão tomar aqueles quatro nauios , &. ele lhe dizia que
não auia ainda tempo: porque era necessária muy ta in-

dustria pêra os tomar, porque por força não podia ser

por os Portugueses terem muy ta auantagem aos IVla-

íayos , & que as suas vitorias forâo por desastre & na
por eles serem Ião bõs homês de peleja como es Portu-

gueses. E Laqueximena trazia grandes espias sobre dom
Garcia pêra ver se ho podia tomar em discuberto , ate

que hii dia soube que fazia agoada em híaa ilha junto da
boca do rio de Bintào, & que os nauios grades erão os

que tomauão agoa, & os carauelões estauão em vigia:

& como ho soube sayo do rio com algíaas lãcharas de

sua armada, mandando aos seus capitães que se por

ventura os dous carauelões os cometessem que fizesse

que fugião ale os leuarem perto da boca do rio onde fi-

caua a outra armada com que os tomaria. E assi ho ti-

zerão, & como os capitães dos carauelões virão que as

}ancharas erão poucas , & estauã costumados a leuarem
ho melhor delas, cuydarão de ser assi daquela vez. E
dà<k) ás velas remeterão a eles, tirandolhes com sua ar-

telharia, & os mouros como estauão auisados de Laque-
ximena fizerão volta como que fugião. E os Portugue-
ses cuydàdo que era assi seguiànos, & com ho vento
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que era fresco chegarão mais asinha do que quiserâo á

boca do rio ondestaua Laqueximena, que logo sayo cora

as outras lâcharas a remo com que cercou os carauelÕes

& os aferrou & entrou com sua gente, de que se os

Portugueses começarão de defender com muyto esfor-

ço, mas aproueitoulhes pouco: porque temendo Laque-
ximena que acodisse dõ Garcia & que lhos tirasse das

vnhas se os achasse fora do rio : em se começando a pe-

leja mandou a certas lancharas que rebocassem oscara-

uelões & os metessem no rio, porque poios baixos q ti-

nha bera sabia que dom Garcia não auia de poder en-
trar nele com os nauios por serem dalto bordo, & os

Portugueses com ho tento da peleja não sintirão que os

Jeuauâo se não quãdo se acharão dentro no rio. E isto

se fez tão depressa q dom Garcia lhes não pode valer,

posto que logo acodio , mas deteuesse algíi tanto era !e-

uar a ancora sobre q estaua surto : & isto foy causa de
ele nem Aires coelho chegarem a tempo, & ele se agas-

tou tanto de ver leuar os carauelões ,
que assi como ia

á vela mandou meter ho nauio pola boca do rio bê con-

tra vontade do piloto, q dizia que'se perderia, & assi

ouuera de ser por ho rio ser ê canais muyto estreitos &
em voltas & ter rastingas & arrecifes em q logo ho na-

uio foy varar, & por grade milagre sayo. E se Laque-
ximena não temera a sua artelharia, também ho toma-
ra, mas vingouse ê tomar os dous carauelões com mor-
te de quantos estauão dentro que vêderâo muyto bê
suas vidas com morte de muytos mouros : mas ho pra-

zer dos viuos foy tamanho de tomarem assi estes cara-

uelões & rnatarê quãtos yão dentro, que não estimarão

os mortos. E el rey de Bintão mandou fazer por isso

grandes festas. E vendose dom Garcia com aqueles dous

carauelões perdidos, não quis ali mais andar & tornouse

a Malaca onde achou feyto ho grade dano que disse.
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G A P I T V L O LX.

De como el ley de Bilâo mandou cercar Malaca por mar

^ por terra,

V endo el rey de Bintão quã bê lhe socedia a guerra

q tinha cõ os Portugueses, determinou de lha lazer

mais apertada por mar & por terra : parecêdolhe q po-

deria tomar a fortaleza, pêra o q màdou viíe mil ho-

mês, quatro mil q auiào dandar por mar cõLaqximena,
& desaseys mil q auiâo de cercar Malaca por terra, de

que deu a capitania mór a híi Português arrenegado q
andaua coele q se chamaua Auelar dalcunha. E chega-

dos estes a Malaca desembarcou ho Auelar êHupe, ôde

assentou suas estàcias : & Laqueximena ficou no mar
goardando ho porto que nào entrassem nenhús manti-

mentos nem nenhús nauios outros. E lorge dalbuquer-

que não lhe podia resistir por nào ter mais de dous na-

uios , nem menos tinha gête, porq não aueria mais q
ate oitêta Portugueses : posto que auia muytos piàes da
terra a soldo dei rey de Portugal : mas dos Portugueses
se fazia conta pêra cousa de feito. E j)er eles repartio

lorge dalbuquerque as estancias pêra as defenderê , iSc

estas erão da pouoaçào dos Portugueses q eslaua fora

da fortaleza antrela & a pote por onde se seruião pêra
a pouoaçã dos quelins. E porq nào soube como estas es-

tàcias forào repartidas ho não digo. E erão os Portugue-
ses tão poucos pêra goardarê a fortaleza & as estàcias,

que em algúas nào auia mais que três Portugueses, se

não que tinhão consigo muytos piàes da terra. E com
quanto erão tam poucos estauão muyto esforçados pêra
resistir aos ímigos. E na cidade dos Quelins não pos
lorge dalbuquerque estàcias , assi por não ter gête pê-
ra isso, como por ser cercada de muros de pao pola

parte por onde os imigos a podião cometer : & estas a
gente da terra as vigiaua de noite. E despois de ho
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Auelar assentar suas estãcias, mandaua cada dia correr

á cidade dos Quelins: & cada dia tinhão peleja com os

Portugueses, em que morria muylos dos imigos : & os

Portugueses tinhão imenso trabalho com pelejarem cada
dia, & vigiarê cada noyle , & morrerê de fome, que
não comiào mais q arroz cozido ê agoa : & quasi todos

esfauào doêtes assi do trabalho & da fome, como de fe-

ridas. E era cousa de milagre poderem pelejar, & de-

fenderse aos iraigos
, q erão tantos & tào folgados. E

porq o Auelar isto sabia se queixaua niuyto cõ os seus

como na fazião nada cÕlra homês tão desbaratados: &
hiia noyte determinou detrar á cidade dos Quelins, cu-

jos muros sabia q estauã podres, & mãdãdo leuar muy-
los escopros & maços foy cometer ho muro no quarto da
modorra , de q cô os escopros foy derribado hii laço do-

bra de sessêta passos: &, como fazia escuro nã forão vis-

los das vigias, se não quãdo virão cair ho pedaço do
muro q cavo cõ grande arroido : & ê caindo entrarão

logo os íaiigos, & achara muytos dos da terra q acodi-

rão ao eslròdo do cair do muro, & estes forão todos

mortos , & dali se meterão algus a roubar. E nisto foy

dado repiq na pouoação dos Portugueses, & dos primey-

ros q acodirã foyNicolao de sá q agora he contador dos

cõLos dei rey nosso senhor, que pousaua junto da ponte

& leuaua côsigo três espigardeyros Portugueses, & assi

acodio Aires coelho, & quãdo chegarão acharão os piães

da terra pelejando cõ os immigos , & defêdiào q não ê-

Irassem por aqle portal mais dos q tinhão entrado, &
os Portugueses q digo os ajudarão cõ suas espingardas,

de modo q os deteuerão q não entrassem , & acodio a

gente que estaua nas estàcias. E como os immigos sin-

tirão a gele que acodia , foranse leuando algus caliuos^

& os que ficauào nas casas a roubar forão despois todos

mortos. E assi liurou nosso senhor a fortaleza de ser to-

mada
,
que ho fora se os immigos entrarão todos na po-

uoação dosQuelis. Ecomo foy manhaã lorge dalbuquer-

que mandou refazer ho boqueyrão do muro. E despois
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tlisto tornarão os injmigos a períiar se poderiao e(rar,

mas ntio poderão, porque os Portugueses lho defendião,

& durou este cerco ainda hum mes: & porque dali por

diante podia chegar socorro da índia Jeuantarâo os im-

migos ho cerco da terra. & íbranse a Bintáo, & os do

«lar ficarão ainda algíjs dias ale que também se ibrão.

C A P í T V L O LXí.

De como Mnrtim Afonso de sousa foy fazer guerra a d
rey de Bintão

, ^ aos reys de Pão ^ de Patane.

Irlarlim Afonso de sousa que ia pêra Malaca chegou
Já na fim de lunho, onde achou que valia hua galinha

cinco cruzados & hii ouo dous vintes & htia gala darroz

hvL cruzado, & os homês q pareciao desêterrados de na
terê cor, & sua ida deu grade alegria, assi aos Portu-

gueses como á gele da terra: & logo íorge dalbuquer^
lhe êtregou a ca|)ilania mór do mar de Malaca, & a ti-

rou a dom Garcia anrriquez seu cunhado, a que a dera
por morte de dom Sancho. E Marti Afonso Jhe deu hila

prouisani do gouernador em q lhe daua a capitania de
IVIaluco pêra hu de seus cunhados. E por se lorge dal-

buquerq desapressar da guerra dei rey deBitão,, mãdou
a Marli Afòso q se fosse cõ cinco velas poer sobre a
barra de Bintão dõde não deixaria sayr a Laqueximena,
& tolheria q não entrassem por mar mãlimêtos na ci-

dade : & partio de Malaca cõ híaa armada de cinco ve-
las, de cujos capitães nã pude saber os nomes mais que
a Vasco Lourêço. E chegado á barra de Bintão esteue
sobrela três meses em q lhe deu muyto grande opres-
sam, tolhendo q não entrasse nenhíis mantimêtos nem
mercadorias, & que não sayse de dentro cousa nenhua,
<^ue nem os pescadores ousauão de sayr a pescar. E em
todo este tempo nunca Laqueximena ousou de sayr a
pelejar coele : & neste tempo queMartim Afonso ali^^an-

dou lhe morreo algua gente por ser aquela paragenj
LIVÍIO VI. R
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doentia, & por essa causa não quis ali andar mais & se

foy a fazer guerra a el rey de Páo pêra vingar ho mal
que tinha feylo aos Portugueses, & ali queymou muy-
tos jungos assi de Pào como da íaoa , em que Ibrào

mortos bem seys mil mouros : Si, caliuou talos q na ou-
ue Português que a seu quinhão não ouuesse dez cati-

uos. E desjjois de fazer deslruyção espantosa foyse aa
cidade de Patane , cujo rey era lãbem immigo dos Por-

tugueses , & no porto achou algíis jungos que lambem
queymou & antreles hum muyto grande que naquela
hora chegaua da laoa, & vinha nele ho mesmo rey de
Patane, que com be duzentos mouros saltou ao mar
com medo do fogo Sc lodos forào mortos as laçadas pe-

los Portugueses. E vedo os da cidade este destroço no
mar temerãse de ser outro em terra , & por isso despe-

jarão a cidade assi da mór parte da fazêda como de Ioda

a gête : pelo q Martim Afonso quando sayo em terra

não achou com quem pelejar, &. queymou a cidade to-

da ate não licar mais que ho campo em que esteuera

,

& quantas ortas & palmares auia ao derredor. E dei-

xando ho nome dos Portugueses com muyto credito &
muyto temido por aqlas partes se tornou pêra Malaca,
que esteue por hCi têpor muyto [jrospera,

C A P I T V L O LXII.

De como foy começada a guerra ãtre Antoyiio de brito

^ el rey de Tidore : ^^ de como foy morto lorge pinto

da silua ^ outros.

-OLtras fica dito como Bastião de sousa & Martim cor-

rea partirão de Malaca pêra a ilha de Banda, õde che-

garão ao lugar de Borinté & hi acharão Marti afonso de

melojusarte q auia quatro meses q estaua de guerra cõ

a gête da terra , em q milagrosamête se defendeo por

não ter mais de sete Portugueses & setenta laos &Chis
.& os imigos serem muytos. E por não poder saber par-
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ticularmêle o q sucedeo nesta guerra a não escreuo, &
os íiiíigos como Bastião de sousa chegou alargarão logo

ho cerco. E ficado Martí afonso magoado da afrõla q
recebera dos ímigos, pedio a Bastião de sousa q ho aju-

dasse a vigar deles : do q se ele escusou , dizêdo q ia

fazer sua fazêda , Sc sobristo se desauiarao ãbos q Bas-

tia de sousa se apartou pêra a cidade Dalutatã & hi se

âpousêlou cõ Marli correa em híja tranqueyra que fize-

rão. E estando assi chegou a Banda hum Gaspar galo ê

bua carauela de Maluco, que por mandado Dantonio de
brito ia pedir a Martim Afonso algua fazenda Sc manti-

mentos de que tinha muyta necessidade por amor da
guerra q coíneçaua com el rey de Tidore, pêra o que
lhe pedia q ho fosse ajudar cõ os mais Portugueses que
esteuessem em Bãda, & q farião em Maluco muyto pro-

ueito por auer aquele anno muylo crauo, &. quando não
teuesse mantimentos que os tomasse a quantos merca-
dores esteuessem em Banda

,
pêra o que lhe mandou a

carta dos seus poderes, em que lhe daua eirey a jurdi-

ção da ilha de Banda: & da hi a poucos dias q Gaspar
galo chegou faleceo. E vagando a capitania da carauela,

Bastião de sousa a quisera tomar & dala a hú Francisco

de sousa seu sobrinho, dizendo q ele tinha ali jurdiíjão

por estar por mãdado do gouernador da índia, & Mar-
tim Afonso ho não consentio & tomou ho leme 8c ,as ve-

jas da carauela pêra se ir nela a Maluco: como foy &
leuou cõsigo outros dous ou ires jíigos de Portugueses,
& foy coele Martim correa. E chegados á ilha de Ter-
nate forão muyto bê recebidos Dantonio de brito, que
tinha despachado híí fidalgo mãcebo chamado lorge j.iito

da silua natural Deluas pêra ir fazer a guerra a el rey

de Tidore em quãto se ajuntauão os reys & sangajes q
António de brito tinha mãdado chamar a socorro, & es-

taua embarcado pêra pari ir, Sc por Marti correa ser seu

parête se foy coele a terra, Sc deixado ho apousenlado
se parlio em hu nauio, & ia coele em outro hu Lionel

de lima parête Dantonio de brito, 5c leuou hu batel &
R 2
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hu calaiuíi bê esquipados pêra fazerê saltos ê terra: &
nestas velas iriào bem corenta Portugueses. E partido

lorj^e pito foy surgir sobre ho porto da cidade deTido-
re , & em pouco têpo lhe fez muyta guerra, tolhêdolhe

os manlimetos , & saindo uiuytas vezes ê terra a fazer

saltos de lhe catiuar gente &. tomar gado. O q el rey

sentia mnyto, principalniêle a tomada dos mantimentos
de q tinha grade necessidade por a muyta gele q esta-

na junfa pêra a guerra q esperaua : porq a fora os seus
vassalos, muytos vinhãt) por ho tere por home santo. E
vêdose el rey assi perseguido de Jorge pinto, inuetou

hu ardil pêra ver se ho podia tomar, & foy meter em
híia calheta q estaua hii pouco afastada da cidade híía

boa armada de paraós que íicaua encuberta cô grande
& basto aruoredo q a cobria, & de noyLe despedio hiaa

coracora pêra ho mar, q em amanhecêdo aparecesse da
parte doutra ilha chamada Geilolo áòÚQ lhe traziào man-
limetos: pêra q cuydãdo íorge pinto c] a coracora os

leuaua se fosse a ela, & ela fugiria pêra a calheta, em
cuja entrada atrauessaua haa rastinga em q ho bateJ de
lorge pinto por ser pesado encalharia, & sayriao os q
estauão dêtro Sc ho matariào. E posto islo ê obra ama-
nheceo a coracora ao mar , & vêdoa lorge pito cuydou

q era de mãtimetos determinou de a tomar como tinha

tomado outras, pêra ho q se foy em híi calaluz em que
fazia aqles saltos, & leuaua consigo seis Portugueses,
& nâo quis dar rebate a Lionel de lyraa parecêdolhe que
ele só abastaua , & vendoho os da coracora ir pareles

,

fingirão q virauão as velas pêra fugirem & que semba-
raçauáo , & nisto se deteuerão ate que Jorge pinto foy

perto: & então remando a boga arrancada se acolherão

á calheta onde estaua a cilada, & entrou sem tocar na

restinga por demandar pouco fundo: & ho calaluz que

demàdaua mais por amor da artelharia que leuaua en-

calhou em entrando. Eem os mouros da cidade ho ven-

do assi dáo sobrele cõ grandes gritas, & cercandoho por

todas as partes tirauanlhe muytas frechadas, & arreme-
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SOS sem conto. E com quanto se ele vio em tamanho

perigo, não lhe faleceo ho grande esforço que tinha, &
esforçando os seus os ajudou a defender tirando todos

muytas lançadas & espingardadas , mas não lhes apro-

ueitou nada: porque os mouros erão tãtos que os feri-

rão tão brauamente q do muyto sangue que lhe saia das

feridas enfraquecerão, de maneyra que ora hus , ora

outros, cairão todos sem se poderem ter. E nisto che-

gou L^ionel de lyma em híi batel ben» armado dartelha-

ria, &. fornecido de gête : & vendo ho calaiuz naqle es-

tado não se atreueo a socorrelo, &. tornouse pêra ondes-

lauão os nauios. E se apertara os immigos com a artc-

Iharia que leuaua , ainda saluara algús dos Portugueses

que eslauão viuos. E vendo os mouros a pouca deíensão

do calaiuz entrarão dentro, & cortarão as cabeças aos

Portugueses, & a cincoenta ou sesenta mouros deTer-
nate que andauão com eles, & com as cabeças de todos

enrramaráo os seus paraós : & cõ grande prazer se forão

ao porto da cidade, onde forão recebidos dei rey com
outro tanto, por se ver liure de tamanha opressão,

C A P I T V L O LXIII.

Do que aconteceo a Martim afonso de melo jusarte , cg-

metendo hú lugar de mouros

Sabido este desastre por António de brito, ficou tão

agastado que mandou logo chamar Lionel de lyma &
que leuasse os nauios, & assi ho fez. E se neste têpo
não esteuera junta na fortaleza a gête que era chamada
pêra a guerra, António de brito desistira dela, mas por
ser junta proseguio auante. E e quàlo se Cachil daroes
embarcaua coela , foy assentado que Martim afonso de
melo jusarte, fosse com o» nauios Portugueses surgir
sobre a barra de Tidore , & forão seus capitães, Lionel
de lyma, & Martim correa r & partindo híia noyle do
porto de Talangane chegou em amanhecendo a Tidore,
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& surgio na calheta onde inaíarão lorge pynlo & os ou-

tros: & como auiào ali destar sem fazer nada ale irCa-

cbil daroes, determinou Martim afonso com conselho dos

capitães & fidalgos, de ir dar em hiia pouoaçao de mou-
ros

,
que disse hu Gaspar daimeida que estaua dali a

híla legoa ao logo do mar q se poderia queimar facil-

mente , & parlJo pêra lá no quarto da modorra por não
passar de dia a vista deTidore, & se soubesse ondeia,
& com quanto partio assi cedo por ir contra vento &
maré, era ja de dia quando passou a vista da cidade.

Donde sospeitando os immigos ao que ia lhe sairão em
muytos paraós

,
que os nossos fizerão tornar voltando a

eles ás bombardadas, & desapressados dos immigos fo-

rão surgir na pouoaçao, que não era mais de dez ou do-

ze casas cora húa mezquita, & os mais moradores des-

pois (jue Gaspar daimeida vira aquela pouoaçao, se mu-
darão pêra ho pico de hiia rocha muyto alta, cõ medo
da guerra dos Portugueses , & ali se fortalecerão: Supe-

ra estrouarem a sobida aquém lá quisesse sobir contra

sua vontade, atrauessarão dous paraós em dous passos

de hua vereda, que se fazia muyto Íngreme do pé da
rocha ate o lugar, pêra darem coeles pela rocha abaixo,

& leuarem dencontro quantos sobissem. E cõ quã to Mar-
ti afonso vio que ho lugar era de muyto perigo na sobi-

da , determinou de sobir pois ali estaua, porque não
parecesse aos mouros que ho deixauão de fazer com me-
do : & porque ho tirar os paraós donde estauão era ho

mais, & quanto menos fossem a isso tanto era mais se-

guro, acordarão que hu só homem os fosse tirar, & es-

te foy Martim correa" que se ofereceo pêra ho fazer, &
foy : & por ho lugar estar muyto alto, & os mouros te-

rem tento no crepo da gente não ho virão sobir, & an-

tes de chegar ao prymeiro paraó, foy ter coele hú cléri-

go que chamauão Gomez botei ho, que desfort^ado buscou

maneyra pêra ir ter coele, & ajuda lo a derribar ho pry-

meiro paraó, & ho mesmo fez hu Francisco lopez bu-

liião, que os ajudou a derribar ho segundo, & como es-
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te estaua mais perto do lugar, & ho estrondo q fez in-

do pola rocha abaixo foy muy grande, sintirãonoos mou-
ros & acodirâo a ver ho que era, vendo os Ires pola ro-

cha acima, & Martim aíbnso cõ os outros ao pé deJa

pêra sobir , coniec^ão de sacodir muytas pedradas, & de

deitar grandes galgas, de que Martim correa , & os

dous se saluarão em híia lapa que se fazia na mesma ro-

cha: & isto das galgas acabou logo, porque em se os

mouros mostrando, começão os espingardeiros delVIar-

lim afonso de tirar suas espingardas com que os fizeráo

recolher detrás de híi muro q tinhào daquela banda: &
desembaraí^ado ho caminho, começou Martim afonso ue

sobir indo diante com seis ou sete homês & os outros

após ele. E vendo os mouros sua determinação, torna-

ranse a descobrir pêra defenderem a sobida , & os es-

pingardeiros tornarão a tirar, & hu que ia detrás de

Martim afonso tirou tào certo, que lhe deu pola espa-

doa dereita, & passando ho pelouro as armas ètrou dê-

tro no corpo, & foy a ferida Ião má que caio logo desa-

cordado. È por este desastre tamanho não forão os Por-

tugueses mais por diante, & se tornarão pêra os nauios

em que se embarcarão com Martim afonso, queimando
priineyro a mezquita, & as casas que estauão na prava.

E dahi se forão pêra Ternate, por mandado Dantonio de
brito. CAPITVLO LXIJÍI.

De como foy ferido Francisco de sonsa, ^ outros Por-
tugueses,

Q ue dagastado de quam mal lhe socedia a guerra a

quisera de todo deixar, se não fora por amor deCachii
daroes, que vendoho assi lhe disse que ele queria fazer

a guerra com a gente da terra , somente mandasse hu
capitão Português, com ate vinte Portugueses de que
se fizesse cabecear & que iria logo tomar hii lugar que
se chamauaMariaco, principal lugar da ilha deTidore:
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pêra ho que lhe deu hu fidalgo chamado Francisco de
Sousa, & vinte Portugueses, & partirão lodos com gran-

de frota, em que yão mil & quinhêtos homês da terra,

em que entrauão muytos Mandarís, & os vinte Portu-
gueses. E chegados onde auião de desembarcar desem-
barcarão , & forà(3se caminho de IMariaco, que he híi

lugar muyto gTande situado em húa serra quasi nomeo
da ilha, onde antigamente residião os reys de Tidore

:

& despois por se pouoar a fralda do mar , fizerao assen-

to na cidade que agora tem. Este lugar era cercado de
tranqueiras de hila face, & a lugares tinha algíia caua,
& com isto e«taua algu tanto fortificado. E chegados a
este lugar, tomoulhe Cachil daroes as seruentias e que
pos algíía da sua gente, por lhe não poder yr socorro:

&. disse a Francisco de sousa que ficasse de hfia bãda
ao pé do lugar, & ele iria pola outra que era mais alta

:

&. tanto que fosse em todo cima, daria a sua gente híia

grita a que ele acodiria com os Portugueses, & darião

no lugar & ho tomarião. E proseguindo Cáchil daroes

pêra ho lugar, sem ser visto nem sentido dos morado-
res, por a terra ser cuberta de muyto basto aruoredo

,

sairão algiis do lugar cuydando que ho podião fazer sem
peri-go, & estes fora logo sentidos des que goardauão as

seruentias, que deitarão após eles dando aigúas gritas:

com que se Francisco de sonsa enganou , cuydando ser

Cachil daroes que daua no lugar pela banda por onde
fora, ao que acodio logo pola sua com grande pressa.

E como Cachil daroes não era ainda chegado ao seu

combate, nem os mouros recebessem opressão, acodi-

rão todos onde Francisco de sousa cometia , & ás pe-

dradas & frechadas se defenderão de tal maneyra que

os Portugueses forão todos muylo feridos. E ho mesmo
espingardeiro q ferira aMartim afonso, ferio ali a Fran-

cisco de sousa por hfia coxa & isto de desacordado, po-

lo que lhe foy necessário afastar se pêra ho lugar em q
ho deixou Cachil daroes: que sabêdo o q passaua lhe

foy acodir, & muyto agastado daquele desastre, jurou
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em sua ley de não se partir dali ate não tomar ho lugar,

& assi ho screueo a António de brito, pedindolhe que
não se agastase f>olo que sucedera, porque erã desastres

de guerra , & que lhe raàdasse Mártir» correa com vin-

te Portugueses, porq ho linha por tão esforçado & sa-

bedor na guerra, que com ele acabaria muyto a sua

honrra : &*com este recado mandou Francisco de sou-

sa & os feridos.

CAPITVLO LXV.

De como por industria de Martim correa
, foy tomado

ho lugar de Mariaco.

V endo António de brito quantos desastres lhe acõte-

cião naquela guerra, determinou de a deixar de todo,

& não mandar a ela nenhú Português , & êçarrarse na
fortaleza com cento & trinta Portugueses que tinha, &
esperar ate ire os jungos íle Malaca: & não quis man-
dar Martim correa que fosse ajudar a Cachil daroes

,

nem ho mandara se ho mesmo Cachil daroes lhe não fo-

ra pedir que ho mandasse, & por isso lhe deu licença

que fosse cõ vinte Portugueses. Eescreueo aLionel de
lima que estaua no porto de Tidore, que ho fosse acõ-

panhar com a mais gente que podesse, tirando a do seu
nauio que deixaria a recado: & dizia em hiia carta q
se Marti correa se quisesse meter em algua cousa de
perigo, ^ ele lhe requeresse da parte dei Rey que ho
não fizesse, & não querendo se não fazelo que lhe les-

se aquela carta, & requeresse da sua parte aos que ho

acõpanhauão que ho não ajudassem. E recebidos por Li o-

nel de lima estes recados logo se foy ajuntar cõ Marti
correa, leuãdo còsigo quinze Portugueses, que cõ os

que Martim correa tinha erão trinta Sc cinco, q vendo-

se coeles , & cõ a gente de Cachil daroes apressouho

que cometessem ho lugar, polo ver estar muyto frio nis-

so : & ele lhe disse que ho faria quando lhe viesse von-
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tade
,
porque ainda lhe não vinha. E por isso determi-

nou Martim correa de ho cometer com os Portugueses,

cõ tení^ão que vendo Cachil daroes a cousa trauada aco-

deria com sua gête. E dando disso conta a Lionel de
lima, ele lhe requereo da parte Dátonio de brito que
ho não fizesse: & aos outros que ho não ajudassem mos-
trandolhe a carta de António de brito, em que manda-
ua que iiie não obedecessem : & eles ho lizerão assi sal-

uo hu lane mendez caualeiro mu} to esforçado, que se

lhe oíTreceo ao ajudar c^m sua j)essoa , o q lhe Martiai
correa agardeceo. E dando a entender a gente que nao
queria cometer iio lugar pois ho não querião ajudar, fa-

lou aquela nojle com ioane mendez, & concertou coele

que ao outro dia pola menhaã cometessem a tranqueira

per híja parte, que ele sabia que estaua fraca: & que
irião ambos com dous seus criados: &. oyío mâdarins
dos de cachil daroes, que conhecia por esforçados, &
como fossem dentro que a sua gête lhes acodiria, &
desta maneira se despachariâo dali. E porque Martim
correa sabia q por aquela parte auia húas caniçadas de
fora da tranqueira : màdou aos mandarins q as desfezes-

sem, & vissem se auia estrepes, j)orq os costuuíão muy-
to naquela terra: & sabendo que as caniçadas erão des-

feitas & que não auia estrepes, ao outro dia em ama-
nhecendo se foj da sua estancia com a cõpanhia que
digo: que erão por todos doze pessoas: & chegados á
tranqueira virão <^ue auia por aquela parte pouca gente
por auer de fura grande mato &, má seruentia pêra se

chegarê a ela : & estaua da banda de dêtro Ima casa
térrea côjjrida, & dereito do meo dela erão os esteos da
tranqueira ralos & curtos. E estando assi vendo j)or on-
de auiâo de cometer, apareceo híi mandarim vestido

em hiia roupeta de graã , cõ hija gorra do mesmo: &
nela hua pruma : que logo foy morto cô hí^ia espigarda-
da que lhe tirou Ioane mendez. E nisto acudirão algus
homês a Ima y^oarita q estaua sobre aqla parte, dôde
jhes tirauâo pedradas & outros arremessos : & lhes dei-



LIVRO "VI. CAIMTVLO LXV. 139

tauão tãfa soma de ferra que fazia tamanha poeira que
não se enxergauão hiis aos outros. Ecomo os de dentro

vião q os de fora erão iam poucos
,
parecialhes que eia

inipossiue! poderê entrar: & ja que entrassem q erão ta

poucos, que eles abastauão pêra os matar: & por isso

fazião a cousa caladamête
,
que não se sintia senão nas

estancias vezinhas: & tirauão suas pedras & arremes-

sos, 6c deitauào a terra cuydando de cegar osPorlugue-
ses : & no que cuydauão que lhes fazião raayor dano os

aproueytarão mais: porque como da terra que caya se

fizessem grandes & grossas nuuês de pó, que cobrião

Martim correa & os outros, teue ele tempo, de com
sua ajuda arrancar hii pao da tranqueira que era tão

grosso, que polo lugar que ocupaua pode Martim cor-

rea caber dilharga & a pos ele loane medez , & despois

os outros: & tomarão hu terreiro que se trazia diante

da casa ,
que eslaua ao logo da tranqueira. E como os

mouros os virão dentro começouse aníreles muy grande
aluoroço, acodindo logo os das estancias vezinhas dan-

do grandes gritas porque os ouuissem polo lugar. E co-

mo Lionel de lima estaua perlo, em ouuindo a irrita a-

codio logo com todos os Portugueses sospeitando ho q
era, & entrou polo portal q achou feyto : &, ajuntouse

com ?»jartim correa pelejando todos marauilhosamente

,

porque os mouros crecião muyto : & ouue atreles híía

braua peleja, que durou hú pedaço primeyro que che-

gasse Cachil daroes por estar muyto descansado , &
cuydar que não se auia dentrar tão asinha. E como ele

chegou espalhouse sua gente por todas as partes, & de-

rão nos mouros de que matarão todos , saluo obra de
cento que se acolherão sobre huas aruores, ode os Ca-
cil daroes niãdaua ninlar as espingardadas , se não fora

Martim correa que lhe pedio as vidas, & ele lhas deu
muyto pesadamente, dizendo que era seu custume in-

uiolauel
, que em toda a batalha onde ya el rey ou quê

representasse sua pessoa, de morrerê todos os immigos
que não se querião dar a raerce antes da batalha, ou
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do combale. Eern sinal queCachil daroes perdoaua aos

que estauão sobre as aruores , bebeo agoa pola pôta do

seu cris
,
que he sinal de perdào : & com isto se dece-

rão os mouros, que como disse erào cêto , & os mortos
forão trezentos. E dos Portugueses nào morreo nenhu

,

nem dos q os ajudauào: &IVlartim correa foy feridoem
híía perna de híi arremesso: & os mortos todos forão

mádaiis & os mais parentes dei rey de Tidore : & outra

gente náo auia no lugar, porque tanto que lhe foy pos-

to cerco ho despejarão dela & das fazêdas & por isso

não se achou cousa que fosse de roubar. E despois do

feito acabado estando Martim correa descasando vio ir

contra si dous homès hu deles Mandarim &. velho, & ho
outro de menos idade comitre de híi paraó, & este le-

uaua dependuradas duas cabec^as de mouros, & fugia do
outro q lhas queria toniar , & chegado a Martim correa

lhe fez queixume daquilo: & porq ho velho cõ muyia
instàcia pedia a Martim correa q lhe desse híia daqias

cabeças pêra a depedurar em híi paraó de q. era capita:

& quiseralha tomar k. ho outro as aferrou gritado q lhe

não tomasse sua honrra q ganhara com muyto trabalho

pêra a dar ao mandarim
,
que em quanto durara a pe-

leja do lugar esteuera dormido & coisto se foy. E ali

soube Martim correa que todo aquele que apresentarão

rey sete cabeças dimigos despois de dar algíia batalha

que ho faz caualeiro , & ho faz fidalgo , a q charaào

mandarim, se ho não he , & hão por muyto grande
honrra apanhar muytas cabeças. E acabada a matãça
dos moradores do lugar foyllie posto fogo, & ardeo todo

sem ficar cousa algua. &, da fortaleza vio António de
brito, & os que esíauão coele as chamas do fogo: &
porisso & por recado de Martim correa foy certificado

q o lugar era destruido.
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C A P I T V L O LXVÍ.

De como prosseguindo Mar lira correa é/^ Cackil Daroes

a guerra tomarão muytos lugares que el rey de Tidore

tinha na ilha de Maquiem.

JL/estruido este lugar ouue Cachil daroes conselho c5

]Vlartiin correa que Fossem aa ilha de Maquie* de q era

ametade delrey de Tidore & a oulra dei rey de Terna-
le & a tomassem : & assi ho fizerão. E ao prime} ro lu-

gar dei rey de Tidore que chegarão, estando no mar
& tão perto de terra que se poderia ouuir: deuse hú
pregão na coracora do camarão que em sua lingoa quer

dizer almirante, que soubessem os moradores do lugar

q naquela frota ya certo numero de Portugueses que
yão vestidos de íerro (& isto polas armas) & que leua-

uão os paraòs cheos de cabeças dos Mãdarins de Tido-
re

,
que bê podião vingalos : porê que deuião de dar o-

bediencia ao regedor Cachil daroes que ali ya
,
porque

]hes não fizessem outro tanto como aos de Tidore. E a

este pregão sairão todos os do lugar á praya, & quando
virão a multidão das cabeças dos mortos mostrarãose
muy espantados, & determinarão de se entregar, & as-

si ho fizerão logo ao outro dia pola manhaã, & cada hii

leuaua algua peça que apresenlaua ao regedor, & isto

de sua vontade, & não dobrigação : & dada obediência
ao regedor, se tornauão pêra suas casas, ficado vassa-

los áfà\ rey de Ternate : & desta maneira se entregarão
todos os lugares que el rey de Tidore tinha nesta ilha.

E a causa de lhe darem primeyro ho pregão q disse

,

era por ser costume da terra
,
que quando auião de fa-

zer guerra a algíla gente pêra que não dissesse despois
que os lomauão a treição , lhe auião de noteficar como
lhes queriào fazer guerra , & a gente que tinháo , & as
armas que leuauào , assi defensiuas como ofêsiuas , & se
se entregauào, então dauào aquelas peças de sua võía-
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de , Sc nao lhes faziáo nial. E se respõdiao que não a-

uião medo & estauào prestes pêra se defenderem , dali

por diante os podiào combater, & tomar por treição, &
por todus os ardijs q podessê sem terem nisso culpa, E
não tendo mais que fazer naquela ilha, se tornarão a
nossa fortaleza.

C A P I T V L O LXVII.

De como Martim correa , éf- Cachil daroes destruirão ho
lugar Dogane , c^ se tornarão a Ternate,

\ endo António de brito quão bem lhe sucedia a guer-

ra, nã quis deixar de a proseguir. E porque ainda fica-

ua híi lugar a el rey deTidore, que tinha na grade ilha

de Batochina sessenta legoas de Ternate , tornou a
mandar Martim correa com corenta Portugueses, &coe-
le foy Cachil daroes, & ho camarão, que forão polailha

de Cajoa pêra se ajuntar com eles ho rey dela , como
ajuntou: &l dali se forão todos a ilha de Batochina sobre

híi lugar chamado Gane, q seria de bê duzêtos vezinhos,

& as casas todas sobre esteos de madeira cujas paredes

erão de barrotes, & em lugar de tauoado tinhão por ci'

ma hiias esteiras de canas rachadas, & por de baixo das

casas auia algíís assentos pêra se a gente assentar de
dia , & estas casas erào assi feytas , pêra que no tempo
da guerra se defendessem melhor dos inimigos, porque
sobem ás casas per hiias escadas leuadiças de canas

,

que como são em cima as poê ao longo das paredes &
ficão muyto seguros: & pêra oííenderem aos immigos
se lhes enlrao ho lugar, enrolão as esteiras pêra as i-

Ihargas das paredes, & tirão per anfre os barrotes aos

que andão por baixo, com jiaos tostados, & pedras, &
frechas, & com híis arpões de ferro, aque chamào <ãr-

ranas, que trazem atados em muytas braças de cordel

que enrolão no bra^o dereito pêra que lhes tíque sempre
ho cordel na mão, & se acertào, puxão pelo cordel ate
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chegarê ho home a si , & cortanlhe a cabeça : & estas

armas sam muy temerosas & perigosas : & de que se

geruê niuyto quãdo lhe os ímigos entrâo es lugares,

porq tem Lã pouco engenho q lhes não sabe cortar os

esLeos das casas & derribarlhas , nem ousam de »e che-

gar junto delas cõ niedo destes arpões & doutros arre-

messos : este lugar era cercado de híia banda de híia

vala muyto alta per onde entraua ho mar, & lio alaga-

ua quãdo era necessário: &, por outras partes era cer-

cado desteiros & de vasa, de modo que estaua muyto
forte, & tinha a entrada muyto ])erigosa. K cõ tudo

Martini correa disse a Cachil daroes que ho cometes-
sem : & forão pêra entrar pola bàda da vala, que não
podião as corascoras nadar por outra parte, mas logo

encalharão sem poderê passar auãte cõ estacadas q os

mouros ali tinhão feitas, por onde as corascoras que e-

rào grandes não podião caber : o q vendo os mouros se

meterão muy de pressa em paraos pequenos, & se che-

gara per antre as estacas ho mais perto que poderá dos
nossos, &L lirauàlhes muytas frechadas, & arremessos,
& eles dissimulauão por rogo de Cachil daroes pêra que
se chegassem mais & lhes tirassem com as espingardas:
de que os imigos não sabiào nada por não terem nunca
visto Portugueses. E vedo os Martim correa bê chega-
dos desparou a sua espingarda, & ho mesmo fez (Cachil

daroes, & outros que as tinhão: com que derribarão
mortos muytos dos ímigos: & os outros como entende-
rão ho jv>go fugirão, indo ê seu alcanço muytos pelou-
ros de berço, que lhes despararão nas costas, que ma-
tarão & ferirão esses q alcançarão : & despejada a esta-

cada foy logo cortada & arrancada. E tèdo as corasco-
ras lugar pêra etrar se chegarão tam perto das casas que
lhes chegauão com os berços, mas como não lhe podia
dali ííizer muyto nojo, saltou Martim correa em terra
com dez Portugueses que yão coele na coracora do ca-
marão, que tambè deseuibarcou com os mouros de sua
capitania, & porem acharão tanta vasa, & ale dela hu
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esteiro Ijío alfo que não poderão chegar ao lugar: & foy
for(,ado embarcarense outra vez, porqCachil daroes não
estaua ali ,• & ya por outra banda, & de lá mandou cha-
mar Martim Corrêa, que se foy parele. E polo achar
frio em cometer ho lugar ate os ímigos gastarem os ar-

remessos que tinhão, remeteo a eles cõ esses Portugue-
ses & mouros que leuaua , ás espingardadas , metêdose
pola vasa, em que auia muylos strepes, de que híi ho
ferio em híi pé, mas ele não deixou de ir por diante ate
chegar a hua tranqueira que estaua daquela parte que
despejou dos imigos ás espingardadas com os outros: &
despejada entrarão no lugar, & após ele Cachil daroes
cõ os de sua capitania. E vedo os imigos q nã tinha

outro remédio, derão cÕsigo encima nas casas leuãdo
após si as escadas , cuidado q se auião de defender co-

mo outras vezes, mas não lhes derão os Portugueses
esse vagar, que logo atando bisalhos de poluora nas
pontas das lanças lhos punhão encima dos telhados com
iiiurrões acesos, & deles se pegaua ho fogo nos telha-

dos que erão doía seca, em que logo se acendeo muy
brauamente & ateandose de huas casas em outras: a-

cendeose hum espantoso fogo per Ioda a cidade, &
coela per toda ela se aleuantou lula grande & dorida

grita que dauão as rnolheres & meninos de que as casas

estauão cheas. E querendose liurar do fogo remetiãoaas
portas pêra se lançarem abaixo onde vião estar os Por-

tugueses cõ as laças leuãladas pêra os receberê nelas,

&. cõtudo se deytauão: & assi morrerá muylos quey-

mados do fogo, & outros a ferro: & forão caliuas bem
dozentas almas , & antrelas ho foy tambe lio mesmo se-

nhor do lugar, com toda sua casa. E como teuerãodes-

truydo este lugar de todo, embarcarãose Martim Cor-

rêa, & Cachil daroes & tornarãose a Ternate, onde
António de brito deu a Martim correa a alcaidaria mor
da fortaleza, & a capitania mór do mar, porque ficasse

coele mays tempo, por ver quanto era pêra seruir el rey

por seu esforço & valentia.
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C A P I T V L O LXVIII.

De como el rey de Tidore mandou pedir pazes a António
de brito : ^ ele lhas não quis dar.

V_yom a destruyqão des(e lnj2:ar Dognne ficou el rey de
Tidore muylo qbrado da soberba que tiuera contra os

Portugueses, & bê arrependido de ter guerra coeles, &
cobroulhes tamanlio medo, q nào se tinha por seguro

em nenhila parte.: polo que mandou hu embaixador a

António de brito, pedindolhe pazes, offrecendose a pa-

gar a el rey de Portugal toda a perda Sc dano que (e-

uesse recebido por sua causa: & lhe daria a artelharia

que tomara na fusta: o que António de brito nào quis:

& respõdeo que ainda não estaua bê vingado dele. E
dali a algus dias forão tomados no mar pelos Portugue-

ses duzentos homens vassalos dei rey de Tidore, q An-
tónio de brito mandou matar de muy cruas mortes. O
que não somente punha grande temor em el rey de Ti-
dore , mas em outros reys comarcãos daquele arcepela-

go : & todos se liauão por amizade com António de bri-

to, & antrestes foy ho da ilha chamada Grambocanora,
que mandou a António de brito hiis doze honiês ê hu
paraó , a q naqla terra chamãoOurào soAgue q quer di-

zer home diabo. E isto porq por arte diabólica se fazê

inuisiueis, & êtrão por ôde querê & fnzê muyto mal:
& por isso háo aqlas gêtes grandissimo medo deles, &
se os acolhem logo os matào. E porque estes ourÔes

soangues se fazem inuisiueis os màdou el rey da Grã-
bocanora a António de brito pêra q lhe fossem fazer

saltos á ilha de Tidore, & matassem nela muyta gête
,

do (jue António de brito fez escárnio, & eles forão por

seys ou sete vezes fazer saltos em Tidore, donde trou-

uerão de cada vez muytns cabeças de homens que ma-
tauão: do que a gente de Tidore andaua muyto espan-
tada & atormentada , & espiarãnos hua noyte onde áei-
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xauão ho seu paraó & tomaranilio & eles ficarão embre-

nhados pola ilha, & cada noyte faziào fogos aos deTer-
nate que estauão defiõte ijuc fossem por eles, & por is-

so forào & acharão onze, & ho outro nunca mais pare-

ceo, pelo que António de brito fez disso aiuylo mais es-

cárnio que dantes , ainda que lhe Cachil Daroes atírma-

ua que era assi , & que se fazião inuisiueis. E por An-
tónio de brito dizer que se ele metesse no tronco hum
daqles que ele nã se sa} ria Ihentregou Cachil Daroes

hum que lhe leuaráo pêra justiçar. E Anlunio de brito

ho mandou meter em hum tronco pola cabeça, dizendo

que se se dali saysse que creria fazerse inuisiuel , &
mandou ho goardar muyto bem hua noyte. E quando
foy ao outro dia nâo ho acharão no tronco, do que An-
tónio de brito ficou muyto espantado. E porque el rey

de Tidore nào dissesse que lhe fazia a guerra com arte

diabólica, náo quis que fossem lá mais osOurões soan-

gues , & mandaualha fazer continuamente poios Portu-

gueses com o que el rey viuia muy atormêtado.

C A P I T O L O LXIX.

De como el rey de Calicut começou de fazer guerra aa
fortaleza dissimulada mete.

X^assãdose estas cousas em Maluco, el rey de Calicut

que eslaua determinado de fazer guerra á fortaleza dos

portugueses, apercebiasse pêra isso quãto podia, &, as-

si os mouros de todo seu reyno, que ajuntarão quasi du-

zentos paraós darmada , de que corenta auiào dir carre-

gados de especiaria a Meca em goarda das oyto nãos

que disse atras, Sc assi outros muytos ate os poerem de

mar em fora da costa do Malabar. E ho capitão moor
desta armada era hum valente mouro chamado Cutiale

de Tanor. E da partida desta armada que foy logo na
entrada do verão foy anisado dom loáo de lima capitão

da fortaleza de Calicut, per hum Português arrenegado
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que andaua cÔ os mouros chamado Bastião, filho de hum
ouriuez de Lisboa que fora moço da capela dei rey dom
Manuel, & por ser muyto aníigo de dom loâo (ainda
que era mouro) Ihescreueo hiia carta da partida desta
armada, & que auia de passar ao longo da fortaleza

pêra a tomar se esteuesse pêra isso : o que logo dom
loão como isto soube escreueo a dõLuys que estaua em
Cochim, pedindolhe q mandasse hua armada a goardar

a costa: o que ele não quis, nem sa}0 de Cochim se

não em Outubro indose dereyto a Goa onde esperaua
que ho gouernador fosse ter Dormuz. E vendo dom
loâo de lima como lhe na acodião de Cochim, segurou
a forlaleza do combate que se lhe podia dar por mar,
com fazer hum baluarte de madeyra com que a porta

da fortaleza ficaua também emparada da banda domar:
pêra o que mandou pedir carpinteyros ao regedor da ci-

dade, que como sabia a guerra q el rey determinaua de
fazer aa fortaleza não queria dar os carpinteyros. Edom
loão pula pressa que tinha começou ho baluarte com ho
condestabre da f rtaleza q era muyto egenhoso & insi-

naua algiis Portugueses a laurar a madeyra. O q visto

polo regedor, por dom loão não sospeifar aigua cousa
da guerra que estaua determinada lhe deu os carpintey-

ros cõ que ho baluarte foy muy asinha acabado. E não
tardou nada que apareceo a frota dos mouros, & hum
paraó dela se chegou a terra pêra ver se poderião tomar
a forlaleza: o que vendo dom loão lhe mandou tirar com
ires tiros grossos, & hum espedaçou ho paraó: & os ou-

tros arrombarão algus dos que yão ao mar. E vendo Cu-
tiale quanto dano recebia sem desembarcar, conheceoo
que receberia desembarcando, & por isso passou auan-
te. E dom loão se mandou queixar ao regedor de Cali-

cut da vista que esta armada deu aa fortaleza: dizendo

que se el rey de Calicut queria guerra que lho decra-

rasse, porque assi ho fazião os caualeyros. Do que ho

regedor se lhe foy disculpar: &- el rey de Calicut quâ-

do soube que dom loão ho entendia, mandou a hum
T 2
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Nayre que lho fosse matar. E como eles sam muyto o-

bedientes a seu rey , deLerminou de ho fazer: fingindo

que leuaua hum recado dei rey a dom lotão. E indo ho

Nayre coeste propósito achou ho assentado na ramada
da fortaleza com algiis fidalgos seus parentes, & infiou-

se tanto querendo chegar a ele que ho entendeo dom
Vasco de lima que hi estaua , & disse a dom loão que

ho matassem. E ele não quis, mas mandou aos alabar-

deyros da ^oarda que lho tomassem. E assi ho fizerào,

& queixandose ho Nayre que leuaua hum recado dei rey

a dom íoão
,
que lho deixassem dar, disselhe ele que

bem sabia que não leuaua recado , se nao que ya pêra

ho matar , & que ho não mataua como lhe merecia por

não quebrar a paz, & mandou ho pêra Calicut. E ain-

da outra vez intêtou el rey de ho mandar matar por três

Nayres que fingirão leuarlhe outro recado : porê como
ele ja andaua de sobre auiso entendeo os, & lambem
os mandou prêder por os seus alabardeyros, & disselhes

que dissessem a el rey que soubesse certo que ho não

auia de poder matar por mais que fizesse : & se queria

guerra coele que lha declarasse & que ele se defende-

ria , & se não fora por quebrar a paz que ele lhe come-
içara ja de fazer guerra pelo que entendia nele.

C A P I T O L O LXX.

De como os mouros ^' Nayres de Calicut começarão a
yuerra cÔ do loão de lima capitão da fortaleza.

V^om quanto a guerra assi andaua bazcolejada, não

deixaua dauer conuersaqão ãtre os Portugueses & os da
cidade : nem os Nayres da feytoria não deixauão de ser-

uir nela, & comúmête a gête de Calicut desejaua a paz,

& sós os mouros a não querião polo grade ódio que ti-

nhão aos Portugueses , & conselhauão a el rey de Cali-

cut que fizesse a guerra. E eles matarão neste tempo
hum Gonçalo tauares que dom loão mandaua com hum
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recado ao regedor de Calicut , & assi outros dous Por-

tugueses que yâo coele : sobre que ho regedor não fez

nada
,
posto que se dom loào mandou queixar dos niou-

ros. E vendo esses fidalgos que eslauào com dom loão,

& assi ho fej tor & alcayde mór & os mais de essoutra

genle este desauergonhamento : &- que auia dous meses

que em Parangale lugar dei rey de Calicut matarão ou-

tros mouros doze Portugueses , conselhauão a dom loão

que fizesse guerra a elrey de Calicut pois lha ele fazia:

porque que mais guerra podia ser que malarlhe es Por-

tugueses poucos & poucos, & que em guerra discuber-

ta nào lhe matara tantos, que não esperasse mais cau-

sas pêra quebrar a paz, que nã podiâo ser mais. E pos-

to que a dom loão lhe nào falecia esforço pêra a guer-

ra, nào ousaua de quebrar a paz ale os immigos não

cometerem a fortaleza
,
porque assi ho íinha por regi-

mêto: & por isso sufria todas estas cousas. E sabendo
ho regedor & ho Catual da cidade poios Nayres da fey-

toria o que os fidalgos conselhauão a dom loão, temen-
do que quebrasse a paz polo terem por esforçado , forà-

no ver por dissimular: k. a vista foy na ramada da for-

taleza. E queixandoselhes dom loão das cousas passa-

das , & eles dando suas disculpas , tirarão dantre a sua

gente certas espingardadas : do que eles auendo grande
vergonha bradarão com a gente, dizendo que eles sabe-

riào os que fizerão aquilo, & os castigarião muytobem:
& porque nào fizessem outra tal mandarão toda a gente
pêra a cidade, &: eles ficarão sós com dom loào, a que
fizerão muytas mostras de lhes pesar do passado com
promessa de ho enmêdarem com castigo, que ele creo
que seria assi: mas como tudo era fingido, logo dali a

dous ou três dias tomarão híjs mouros certas molheres
da terra Christãas que morauào na cidade, & leuauan-
nas a Coulete. E não querendo elas ir com os mouros
por serem Christaãs bradauào poios Portugueses q lhes

valessem. E fuy sobristo a oniào tamanha qae ho soube
dom loào , & mandou rogar aos mouros que as não le-
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uassem
,

pois erâo Christãas. E não querendo eles se

não leualas : mandouse queyxar disso ao regedor, & ao

Catual (|ual deles se achasse, mas nenhum se achou,

nem nayres da feitoria, pêra qne defendessem aosiMou-

ros que não leuassem as molheres : o que vendo dom
João mandou certos Portugueses a defender estas mo-

lheres, & ouuerào peleja cõ os mouros & as tomarão.

Sobre o que se aluoroçou a genle da cidade, assi mou-

ros como Nayres: & como tinháo determinado de faze-

rem guerra aa fortaleza , na mesma hora se deixou ir

correndo pêra a fortaleza hum corpo de gente, que se-

riâo trezentos homens os mais deles espingardeyros , &
por serem tão poucos mandoulhes dom íoão ao encontro

hum caualeyro chamado Manuel de faria escriuão da

feytoria cò vinte cinco espingardeyros: mas ainda estes

trezentos não chegauão aa fortaleza
,
quando todo ho

resto da gente da cidade ya junta posta em armas, &
com grandes alaridos se forào corrêdo aa praya pêra da-

rem de supito na porta da fortaleza & tomarêna. O que

receado dom loão sayo logo fura com algíja gente pêra

recolher Manuel de faria, & mandou desparar algiis ti-

ros por alto porque não fizessem mal, porque ainda não

queria quebrar a paz. E ho medo destes tiros fizerão

. deter os inimigos, pelo que Manuel de faria se recolheo

sem afronta: 5c dom loão fazia grandes protestações

perante hum tabalião pubrico que ele não mandaua ti-

rar aqueles tiros senão por se defender & não por que-

brar a paz. E coislo se recolheo aa fortaleza: & reco-

lhido tornarão os immigos a prosseguir pêra a fortaleza,

& chegarão ate hiis pardieiros que estauão perto dela.

E vendo os dom loão ali estar sayo a dar neles com o-

bra de cem homês, dando a dianteira a hum Aluaro da

cunha seu sobrinho, que leuaua cincoenta, & dom loão

com os outros lhe hia nas costas : & dando hua arreme-

tida aos immigos de que matarão algíjs, se tornou a re-

colher na fortaleza : a que os immigos tirara todo aque-

le dia muytas espingardadas & frechadas. E ao dia se-
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guinte esleuerao quedos sem fazer nenhu reboliço de
guerra. E por isto l^unacha híi najre cunhado dei rey

de Calicut, que tinha certa tença cada anno dei Rey
de Portugal

,
porque iauorecesse aos Portugueses de

que era grande auíigo, teue teni|)o pêra ir falar a dona

loào
,
que ho deixou chegar á porta da fortaleza onde

lhe falou. E Punacha lhe disse com o rosto muyto tris-

te, que nào se íiasse dei rey de Calicut, porque sem
duuida lhe auia de lazer guerra, &, isto lhe dezia pola

obrigação que tinha de seruir a el Rey de Portugal. E
despediose de dom loao chorando, &, assi os nayresque
seruiào na feytoria que hião coele : & deitandoselhe aos

pés lhe pedirão perdão de ho não poderem seruir naquel-

la guerra, que se começou dali por diante: & a dom
loão não lhe daua nada dela por ser na entrada do ve-

rão , em que esperaua que fosse gouernador de Portu-

gal que lhe socorreria: & por isso nào mandou recado a
dõ Luys de meneses que estaua em Cuchim , & como
os immigos se lhe metião antre hiis pardieyros que es-

tauão perto da fortaleza sayo alguas vezes a dar neles

em q matou &c ferio algíis , & hfia vez pos fogo aa cida-

de , de que queymou hú grande lanço de casas : & so-

bristo teue hiia braua peleja com os imigos de que íica-

rão muytos mortos &, feridos, & dos Portugueses hú soo
fvy ferido. O que parecia milagre por serê os Portugue-
ses muy poucos & os immigos muytos em demasia com
quanto el rey não estaua na cidade, que se esteuera
furão sem coto: & dali por diàte auia muytos rebates
dhiia parte & da outra, & sempre nosso senhor seja iou-

uado os Portugueses ieuauâo o melhor.
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C A P I T V L O LXXl.

De como dô Vasco da gama conde da Vidigueira ^- al-

mirante do mar itidico partio de Portugal por viso rey
da índia

, ^ de como chegou lá,

^endo ho tempo chegado de dom Duarte de meneses
que gouernaua a índia se ir pêra Portugal, mãdou ho
niuyto alto & muyto poderoso rey dom loão ho terceyro

desle nome de Portugal que então reynaua quem gouer-
nasse a índia. E este foy dom Vasco da gama cõde da
Vidigueira & almirante do rnar indico, a que deu a go-

uernãqa da índia com titulo de viso rey, & deulhe hua
armada de quatorze velas. s. sete nãos grossas, três

galeões & quatro carauelas. Das nãos a fora ele forão

capitães dom Anrriq de meneses filho de dom Fernando
de meneses a que chamarão ho roxo que ya por capitão

Dormuz, & na primeyra subcessam da gouernãí^a da
índia per morte do viso rey. Pêro mazcarenhas que ya
na segíida & leuaua a capitania de JVlalaca , Lopo vaz

de sauí Payo que ya na terceyra , & leuaua a capitania

deCochim, Francisco de sá que leuaua a capitania que
auia dir fazer na ilha de çunda, Francisco de brito que
auia de ser capitão das três nãos do trato de Baticalá

pêra Ormuz, & António da silueira. Dos galeões forão

capitães do Jorge de meneses filho de don) Rodrigo de

meneses de que faley no liuro quinto, dõ Fernando de

niõrroi , & Afonso mexia que ya por vedor da fazenda

da índia. Os capitães das carauelas forão Lopo lobo,

Gaspar malhorquim, Christouão rosado, & Ruy gon-

çaluez. E fornecida esta armada de muyta & boa gen-

te, armas & mantimentos, partiose ho viso rey coela a

noue Dabril do anno de mil & quinhentos & vinte qua-

tro, &, íeuou muyto roim viagem de tormêtas, com que
se perderão da sua cõserua Francisco de brito, Christo-

uão rosado, & Gaspar malhorquim que nunca mais pa-
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recerão. E ho Galeão em que ya dom Fernando de monr-*

roi se perdeo cm Melinde , & nas outras velas morreo

ííiuyta gente & forào sempre espalhadas, & quem che-

gaua primeyro a Moçambique partiasse logo pêra a ín-

dia : & perto da costa dela hi^ia noite dos seys dias de

Setembro ao quarto da alua tremeo ho mar muyto ri-

jo, & por bõ espaço: &, pola primeyra se cuydou na
frota q daua em aJ^íis baixos de penedia ale quecayrão

no que era. E dali a poucos dias apareceo hua nao de

mouros que yáo Dadem pêra a índia : & do lorge de
nieneses a tomou sem outra ajuda qu'asi a vista da fro-

ta , & os mouros se lhe renderão cõ medo, & ele a ie-

uou ao visorey q logo madou meter nela híi C|uadri!hei~

ro & hii escriuão pêra verem o que tinha & oulharem
por ela: & acharanihe sessenta mil cruzados em dinliei-

ro & duzêtos mil em mercadoria. E daqui a algíis dias

foy surgir na barra de Chaul , & hi se declarou por vi-

sorey que assi ho leuaua por regimento: & aqui este-

ue três dias sem sayr ê terra, nem consentir que pes-

soa algua saysse , salno ho licenciado íoíio de soiro do
desembargo na casa da sopricaçao que ya coele por ou-
uidor geral da índia, & Bastião Luys q leuaua a escre-

uaninha da matricula de Cochini que ho viso rey mãdou
que fossem visitar por ele a fortaleza de Chaul, &, q
mádassem apregoar em seu nome, que tirando os frõ-

teiros & casados todos os cutros se eínbarcassem logo 8c

fossem coele soperra de serem riscados do soldo & man-
timento: & mais íhes mandou que dissessem a Christo-
uão de sousa q era capitão da fortaleza, q chegando aiL

dom Duarte de meneses que era em Ormuz quãdo de lá

tornasse que ho não consentisse desembarcar, nem lhe
desse mantimento mais que pêra quatro dias : o que
foy todo feyto. E assi como ho viso rey não quis que
ninguém fosse a terra, não quis tampouco que pessoa
algija tirasse nenhíia fazenda da que trazia, no que deu
inuyta perda a muytos, porq ganharão muyto em a ven-
derê aii , nê menos quis deixar ficar nenhu doente de

LIVRO VI. u
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mujtos que yão na armada, a que dtra rnuyta parte da
saúde veiense em terra: & eJes bem ho requererão,
mas nao ihes aproueilou. E daqui partio pêra Goa, &
porque auia de desembarcar pêra ver a cidade, & fazer

alguas cousas que couipriào a seruiço dei Rey , & fey-

tas ir se a Cochim , encomendou a goarda da frota a
dom lorge de meneses, que ficou nela, £ desembarca-
do no cays de Goa foy recebido com a soiemnidade cos-

tumada: & aqui em Goa lhe iizerào queyxume de Fran-
cisco pereira pestana, que estaua por capitão da forta-

leza, de muytas injurias que tinha feitas á mayor parte

dos cidadãos, & de muytas diuidas que deuia, que não
queria pagar. Pelo que ho Viso rey lhe tirou logo a ca-

pitania, Sc a deu a dom Anrique de meneses, dizendo-
Ihe que compria a seruiço dei rey seruila

,
posto que

fosse prouido da Dormuz. 1^'. a Francisco })ereira màJou
ho prender pêra fazer )usti(^a dele : & lhe fazia pagar o
que deuia, coín no mais outra proua , se não com jura-

mento do creedor. U que vendo Francisco pereira : &
que muytos lhe pedião mais do que deuia: mandou le-

uar a casa do Viso rey onde ele estaua, esse dinheiro

que tinha: & pediolhe que não desse juramêto a ninguê
se lhe deuia ou não, se nào que manilasse pregoar que
quê quisesse dinheiro de Francisco pereyra que lho fus-

se pedir, & que lho mãdaria dar. £ com tudo ho viso

rey l\ie fez pagar muyta parte do q deuia, porque de

sua condição era muyto justiçoso: em tanto que sabedo

que forão na frota duas molheres soll eiras as mandou
açoutar nietidas ambas em hjja caga. K islo porque fo-

rão contra sua defesa
, q mandou apregoar em Belém

antes que partisse pêra a Judia: que nenhiia molher

solteira fosse na armada sopena daijoutes, por euitar

muytos peccados que se seguem de as leuarem como eu
vi. E não aproueitou rogarem ao viso rty que não fizes-

se esta justiça, porq estauão dous homes pêra casar

com aquelas molheres, & que não casariào se as açou-

tassem , & não quis. E também por ihtí assi parecer
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beiT) defêdeo q não se recolhesse no spirilal de Goa ne-

Dhu dos doentes que yão na frota, dizendo que el rey

seu senhor na tinha necessidade de ter na índia spiri-

lais: porque auendoos se farião os homês sempre doen-

tes, & por esta causa morrerão muytos á mingoa, &
outros que não tinhão de que se mater pedião por amor
de Deos : o que ateli não se vira na índia , & por isso

ho estranhauão todos muyto.

CAPITVLO LXXII.

De como ho viso rey chegou a Cochim, <^ do que fez.

l\ esta deiêqa que ho viso rey fez em Goa se lhe co-

meçou hija doença de que despois morreo, & antes que
fosse em crecimento se partio pêra Cochim , deixando
por regimento a dom Anrrique de meneses que todo ho-

mem que ficasse em Goa & não fosse coele tirando os

casados & ordenados á fortaleza fosse riscado do soldo

& do mantimento. E que de sua partida a dous meses
todos os Portugueses que morauão no arrabalde fossem
morar á cidade sopena de morte, & mandou aos des-

penseiros dos nauios da sua armada q a cada dous ho-

mes não dessem mais por dia q hii arrátel de bizcoito,

& mandou aos capitães dos nauios dalto bordo que nao
deixassem meter a cada dous homês mais q hiia arcado
comprimêto de hila espada. E logo ao mar de Goa a-

chou dom Luys de meneses que ya pêra Goa esperar

seu irmão, & leuou ho consigo pêra Cocbini , ode che-

gou na fim Doutubro, & foy recebido cõ grande soleni-

dade, & hi lhe entregou ho doutor Pêro nunez ho offi-

cio de vedor da fazenda, em que auia seys anos que
seruia, & polo el rey dom Manuel achar muyto bô, fiel

& diligête seruidor não quis mandar outro vedor da fa-

zenda despois que acabou os três anos, que he ho tem-
po costumado, antes ho deixou estar mais outros Ires

annos. E porque ele lhe requeria licSça pêra se ir por

u 2



Ib6 DA HISTORIA DA ÍNDIA

ser seu tempo acabado, ho deltue cÔ niuytas cartas de

rogo, fauor: &, fazendolhe mu} las mercês, & assi ho

nittylo alto & muylo poderoso rey dom loão nosso se-

nhor, que a ambos seruio nmylo bem & lhes aproueitou

sua íazenda con) muyta prudência sein lhes encarregar

as còsciencias , nê escandalizar as partes, & donde dan-

tes a pimêla quebraua em Portugal de trinta ate coren-

ta quintais por cento, por a os mouros darem molhada,

& cõ muyta terra & área de mestura. Ele vedo isto lha

não quis tomar, & mãdou chamar os Christaos de Cran-

ganor que vendiào esta pimenta aos mouros, & com a-

íiigos & dadiuas & niuyto boas obras q lhes faz^ia fez

ooeles que não vendessem a pimeta aos mouros, & lha

tr* uuessem polo preço de mil &, quinze rs como estaua

assentado, & eles lha leuauão limpa k. seca: pelo que

dali por diãte em todo seu tempo náo quebrou apimen-

ta em Portugal mais que a sete por cento, que acrecê-

tou muyto no ganho da pimenta. Eassi seruia elrey em
Ibe emprestar dinheiro por muytas vezes , assi pêra a

carrega, como pêra outras despesas, & assi em outras

inuylas cousas que níio pude saber particularmête. O q
sabendo ho viso rey, lhe fez muyta honrra & fauor, &
entregou lio oíiicio de vedor da fazenda a Afonso mexia

que ho leuaua de PortugaK

e A P í T V L O LXXíir.

De como Gtronimo de sousa foy goankir a costa do Ma-
labar,

JLIesembarcadoho viso rey em Cochim
,
porque come-

çou dauer bandos antre os muytos Portugueses queauia

na cidade , ajandou por escusar os males q se deles se-

guem que ninguém desse mesa: do que se seguio auer

fome antre os soldados, assi por lhes ser mal pago seu

soldo & mantimêto, como por auer na terra poucos man-

tiuiêtos. E por esta causa he muyto necessário darem



LIVRO VI. CAPITVLO LXXIII. 157

OS capitães & fidalgos mesas , nê se podem os soldados

da índia soster sem elas. E como a gente andaua indi-

iiada côtra ho viso rey acabou toda de lhe querer mal

por tolher as mesas : & muytos por se liurarem dele se

}'ào pêra Choramandel , & outras partes em q andauào
fora do seruieo dei rey, & ate os mouros auiào tamanho
medo dele que tremiáo quando ho nomeauâo. E tan)bê

se yào deCocbim onde auia muylo tempo que morauào.

E esperando ho viso rey de ir sobre Calicut <Sc destruy-

la pola guerra que el rey linha cõ os Portugueses: &
em quanto acabaua algílas cousas mandou diante a goai-

dar a costa a leronimo de sousa hú fidalgo de q íaley

nos liuros atras por capitão mor de hija armada de na-

iiios de remo em que leuou trezêtos Portugueses. E che-

gado íeronimo de sousa sobre Calicut achou de dètro do
arrecife coreia paraós de Malabares, de que era capi-

tão moor híi mouro que auia nome Culiale de Capoca-
te, que tolhião os mantimentos que yâo por mar aa for-

taleza. E auendo leronimo de sousa vista desta armada
foy pelejar coela , & começou ás bombardadas : cÕ que
lambem os mouros acodirão logo como homês de feytor

k, erão as bôbardadas tãías de sua parte, que nunca ne-

íihii dos nauios da armada de leronimo de sousa pode

aferrar nhíi dos côtrairos por mais que nisso trabalha-

rão. E assi esteuerào duas ou três horas ale q stjbreueo

a noyte que os aj)arlou : & leronimo de sousa se deixou

eslar no mar com determinação de ao outro dia aferrar

com os imigos ou os fazer fugir, & assi Jio disse aos ou-

tros capitães. E acordados nisto, ao outro dia como a-

manheceo assi os Portugueses como os mouros tornarão

a começar a peleja como ao dia dates. Porem os Portu-

gueses assi como tirauâo, assi remauão pêra se chega-
rem aos mouros: rompendo por antre aqueles pelouros.

E vendo os mouros sua determinação, não ousarão des-

perar com medo dos Portugueses & foranse retirando

pêra Coulete cô as proas neles, mas os Portugueses os

apertarão de maneyra que virarão as popas & fugirão
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quanto podiâo, & coni a pressa de fugirem não poderão

íomar Coulete & passarão a Cananor: & os Portugue-

ses que os seguião os acabarão ali de desbaratar com
muyto grande dano de mortos & feridos & paraós ar-

rombados , & os outros forão varar na praya de que a

gente fugio pêra a cidade, cujos mouros ficarão muyto
tristes, por terem persuadido a el rey de Cananor que
cercasse a fortaleza: que vendo esta vitoria desistio

dessa determinai^ão. E íeronimo de sousa desbaratados

os imigos , âdou goardãdo a costa: visitado ás vezes a

fortaleza de Calicut, & prouendoa de mãtimêtos.

C A P I T V L O LXXIÍII.

De duas grandes vitorias que dom lorge leio ouue dos

mouros de Calicut.

C<̂omo os mouros do reyno de Calicut andassem tão

dissolutos como disse atras polo pouco medo que auião

aos Portugueses, na lhes abastaua leuarem a IMeca quâ-
ta pimenta leuauão , mas ainda essa que Li não podião

ieuar leuauão aCambaya, & cada dia passauão cô muy-
to grande soberba a vista da ilha de Goa, õde não auia

quê lhes contrariasse, porque hu I/uys machado íilho

do doutor Lo|)o darca que tinha a goarda da(juela cos-

ta , leuarao ho viso rey a Cochí , & por isso não auia

quem cõtrariasse aos niouros : do q do Anrrique de me-
neses estaua muyto agastado & o auia por grande inju-

ria. E estando assi foy hi ter hQ mercador ê hua fusla,

que lhe do Anrrique comprou, & armada dartelharia,

& fornecida de gente mãdou nela por capitão a dõ íorge

telo seu sobrinho filho de dõ loão telo
,
que fosse espe-

rar os paraós de Malabares que yao com pimêta pêra

Caujbaya. Ecomo dÒ lorge era híi dos esforçados & va-

letes caualeyros que naquele tempo andauão na índia,
assi cõ tão pouca cousa como era aquela fusta em q ada-

ya , começou de fazer sintir aos mouros que andaua ele
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por aquela paragem : & como ya quantidade deles com
que se atreuia perseguiaos ás bombardadas, & a hiís ar-

rombaua ao lume dagoa, a outros desaparelhaua de mas-

los & dêxarcias matando em tudos & ferindo muyta gen-

te : &conio virauào a ele facilmete se lhe escoaua dan-

ire as mãos pola ligeireza da fusta. E sabêdo os mou-
ros de Calicut como dom lorge ali andaua , determina-

rão de ho tomar: pêra o que armarão trinta & ojto pa-

raóa que carregarão de pimenta &, de gête , & por ca-

])ilao mór hu mouro cliamado China cutiale pêra tcniar

dum lorge, que a este tempo trazia ja duas fustas &.

três barganlins, a cujos capitães nào soube os nomes,
& traria nestas cinco velas ate sessêta homês os mais

deles espingardeyrus. E andando aos ilheos queymadus
fny China cutiale ter coele com toda sua armada : &
porque não pude saber a nianeyra que dom lorge teue

em dar a batalha aos mouros ho nà digo se nâo em so-

nia
,
que com esforço sobre natural os cometeo , & cõ a

ajuda de nosso senhor os desbaratou matando os Portu-
gueses muytos mouros em sete paraós q tomarão carre-

gados de pimêta & dartelharia , & dous que tizerào dar

a costa & os outros fugirão, & dos Portugueses não
morreo nenhú & forâo aigús feridos. E recolhendo dom
lorge os sete paraós que tomou se foy coeles a Goa: &
deixada ali a presa se tornou ao mar , onde dali a al-

gíis dias topou com hua nao de mouros de Calicut, em
cuja goarda yão noue paraós muyto bem armados darte-

}haria k, fornidos de gente, & dom forge pelejou coeles

& matou couj os seus tantos dos mouros que vararão cõ

os paraós em terra, de que dom lorge tomou Ires. E
tanibem tomou a nao q nao se pode saluar, & coela &
com os paraós se foy a Goa j onde foy muyto festejado

por duas vitorias tamanhas: de que os njouros do Ma-
labar ouuerào tamanho medo q nào ousarão de (ornar

tão asinha ao mar: & assi começarão de temer os Por-
tugueses.
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C A P I T V L O LXXV.

De como crecendo a doença do viso rey encomendou a go-

uernança a Lopo vaz de sam Payo capitão de Cochim,

-Z\percebêdose ho viso rey pêra ir a Galicut, creceo-

Ihe tanto sua doença que lhe toiiíeo enlêder nos negó-

cios da gouernança: 8í, por isso a encomêdou a Lopo
vaz de sam Payo capitão de Cochim

,
porque tinha ne-

Je confiança que ho faria bem. E também porq com a

autoridade de sua pessoa & de seu cargo, apacificasse

as dicêsòes que se começauâo anlre dom Luys & do Es-

teuão da gama filho do viso rey que era ca[)i(ao mordo
mar sobre a ^ouernan<^a da índia, porque dizia dom
Luys que vindo seu irmào dcm Duarte ele auia de go-

uernar a índia & não outrem pois era gouernador : &
que nã se auia dir pêra Portugal em quanto ho viso rey

esteuesse d(.>eBte, porque se morresse ficaria gouerna-

dor como dates. E como a gente da índia era afeiçoa-

da a dom Luys tomaua por ele bando contra a que íorâ

aquele anno de Portugal que era com do Esteuão
,
que

dizia que não auia de gouernar se não qiiem ho Viso rey

quisesse, & que dom Duarte se auia dir |Kira Portugal

<íomo chegasse Dormuz : & sobrislo auia ajuntametos &
perfias , a que Lopo vaz de sam payo acodia corrêdo a

<;idade de dia, 8c de noyte: & impedia não auer brigas.

C A P I T V L O LXXVL

De como do7n Duoí^le de meneses ^ chegou a Cochim.

-Lintre tanlc que isto passaua na índia, ho gouernador

dom Duarte de meneses que estaua ê Ormuz se partio

pêra a índia, &, sem lhe acontecer cousa que seja de
contar foy ter a Chaul , onde Cristouão de sousa polo

regimêto que tinha do Viso rey não consentio quesaysse



LIVRO Vf. CAPITVLO LXXVI. IGI

em Lerra: & assi iho mandou dizer: & em Goa lhe acon-

íeceo ho mesmo com dõ Anrique, pelo que se íby aCo-
chim. E sabendo ho viso rey como eslaua na barra lhe

mandou logo mostrar a prouisam de Viso rey da Jndia

per Lopo vaz de sampayo, & lhe míídou por ele híia

carta messiua q lhe ieuaua dei rey de Portugal : & assi

lhe mandou que em seu nome lhe pedisse ejitrega da

Índia, porque por sua doença lha não ya tomar, nem
ele dõ Duarte podia ir a terra darlha, por el rey de Por-

tugal lhe defender que nao desembarcasse por ho auer

assi por seu seruiço, & que do mar dondestaua se po-

deria prouer do necessário: Sc mãdou com Lopo vaz de

sào paio, Afonso mexia, vedor da fazenda, & ho licê-

ciado íohao de soiro ouuidor geral da índia. E chega-

dos a dom Duarte, Lc»po vaz de sam p.iyo llie deu a

carta messiua dei Rey de Portugal que dizia.

D<'om lohão per graça de Deos Rey de Portugal, &
dos Algarufs, daquein , & dalém mar, em Africa, se-

nhor de Guiné, & da Conquista, Nauegaçào , Comer-
cio, de Ethiopia, Arábia, Pérsia, & da índia. Faze-

mos saber a vos dom Duarte de meneses capitão, & go-

iiernador da nossa cidade de Tangere , & nosso capitão

mór, & gouernador nas partes da índia: que nos vos

serenemos por outra carta, que auenios por bè que vos

venhais ê b(3ra pêra estes rey nos nesta armada. Porem
vos mãdamos que tanto que vos esta for apresentada,

entregueis a dita capitania mór , & gouernanca, a dom
Vasco da gama conde da Vidigueira, & Almirante do

mar Indico, q enuiamos por nosso Viso rey a essas par-

tes da índia: & não vsareis mais da dita capitania mór
& gouernanca, nem das cousas da justiça, & de nossa

fazenda, nem doutra algua de qualquer qualidade &
condição que seja que ao dito carrego toque & perten-

ça, & que dates vsaueis por virtude do poder, jurdiçào,

& alçada que linheis
,
porque auemos por bem &. nosso

LIVRO VI. X
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seruiço , como por oulra carta vos escreuemos, que ho

dito viso rey seja logo metido de posse de tudo, & vse

logo do poder, jurdicão & alteada que leua per nossa

carta patète, sem mais vos entenderdes em cousa algua.

Porem declaramos que ho tempo q estenerdes na índia

ate vos êbarcardes possais estar em Cochi ou ê Cananor
qual vos mais aprouuer , & que acerca de vossos cria-

dos & pessoas de vossa casa , & dos criados do conde
vosso pay que conuosco forão , & dos criados de dom
LíUjs vosso irmão, & de vossos cunhados & pessoas

suas: que ho dito conde não entenda coeies em maney-
ra algíia , nem tenha sobreles nem sobre cada hú deJes

iTiãdo nem jurdi(^âo & alçada que tínheis pela carta de
vosso poder & alçada : resaluando porem que se vos ou

os tais por aigijas pessoas assi nossos naturaes cómodos
mercadores da terra, & quaesquer outros de qualquer
estado & condição que sejào

,
que lá ouuerem de ficar

& na ouuerem de vir nesta armada em que vos aueis

de vir fordes requeridos, citados & demandados , assi

em casos ciueis como crimes vos possam a vos & a eles

demandar perante ho dito cõde & cuuidor que cbele ha
de ficar, & não perante voy ))era se íazer comprimento
de justiça. E sendo caso q quando ho dito conde che-

gar á Índia vos nào ache nela por serdes fora dela a pro-

uer aigíias cousas de nosso seruiço : neste caso auemos
por bem que ele dito conde vse logo inteiramente de to-

do poder, jurdição & alçada que de nos leua como faria

se vos achasse, & vos apresentasse esta carta peralhen-

Iregardes a capitania moor & gouernança
,
porq assi ho

auemos por nosso seruiço, & sendo caso que por impe-
dimento de doença vos dito dom Duarte vos não possais

embarcar & vir nesta armada & ficásseis na índia: nes-

te caso auemos por bê que vos fiqueis, & vos recolhais

com todos vossos criados & pessoas de vossa casa &
criados dos sobreditos vosso irmào & cunhados que fica-

rem conuosco em a nossa fortaleza da cidade de Cana-
nor : & que esteis nela ate a vossa partida da Índia &
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vseis de íoJo ho poder, jurdiçào & alçada q tendes de
capitão moor & gouernador da índia sobreles , & sobre

ho capitão, alcayde moor, feytor & escriuães da fe} to-

ria da dita fortaleza. Ede todos seus casos ciueis &, cri-

mes conhecereis & os julgareis como vos parecer justi-

ça , sem sobre os ditos nem sobre cousa sua que lhe to-

que que seja dantre partes ho dito conde poder vsar do

dilo officio de viso rey , nem poder
,
jurdiçâ & alçada

que lhe temos dada, porq queremos que tudo íique a

vos dõ Duarte ate a vossa partida da índia, & manda-
mos ao capitão, & ao alcayde moor, feytor & escriuães

da feytoria & a todas as pessoas que temos ordenadas

na dita fortaleza deCananor que vos obedeção, & cum-
prão vossos requerimentos & mandados como a nosso ca-

pitão moor & gouernador sobre as penas que lhe poser-

des , assi nos corpos como nas fazendas; as quaes aue-

n)os por bem que deis a execução naqueles que nelas

emcorrerem segundo forma do poder, jurdição & alçada

q vos temos dada, & he côleuda na carta do poder de-

la. E assi auenios por bê q se entenda & ho façais no

caso q vos fosseis fora da índia por nosso seruiço, &
viésseis a ela despois da partida das nãos pêra estes rey-

nos , desta armada q leua ho dito viso rey pêra trazei ê
as especiarias, na qual vos aueis de vir. Resinando
pore que ho dito poder & alçada que vos damos sobre

todos os acima declarados se não entenderá em cousa
que toq a nossa fazenda Sc tratos da índia: porque no
que a estas causas tocar não aueis de enlêder, nem vsar

da dita alçada, & poder que vos deixamos nos casos so-

breditos, porq isto ha de ficar ao dito viso rey pêra ne-

les fazer como vir que he justiça & ncsso seruiço , &
vsar de todo seu poder & alçada. E da entrega que ao

dito visorey fizerdes da dita capitania mór &. gouernan-
ça , como por esta vos mandamos cobrareis estormento
pubrico, em que se declare as nãos & nauios que lhe

entregastes, & a artelbaria & armas que anda neies, &
assi as fortalezas & armas & arleiharia & mantimentos

X 2
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que nelas auia , & gente que andaua nessas parles, &
declarando a sorte & qualidade dela, & Iodas ns outras

cousas que ao carrego de 'capitão mór & gouernador lo-

carê pêra todo podermos ver. E como assi lhe entregar-

des a dita capitania mór & gouernança, & cobrardes ho

dito estormento da dita enlrega no modo que dito he

,

vos auemos por desobrigado de toda a obrigac^àoein que
nos sejays pola dita capitania mór & gouernança: & vos

damos por quite & liure dagora pêra em todolos tem-
pos. E esta carta per nos assinada & asselada do selo

redondo de nossas armas cõ ho dito estormento tereis

pêra vossa goarda. Dada em a nossa cidade de Euora
a XXV. dias de Feuereiro. Berlolameu fernandez a fez,

anno do naci mento de nosso senhor lesu Christo de mil

& quinhêtos & xxiiij.

C A P I T V L O LXXVII.

De como do Duarte de meneses entregou a índia a Lopo
vaz de sam payo em 7iorne do viso rey : éf de corno ho

viso rey faleceo.

V ista por dom Duarte esta caria, & assi a outra q
lhe el#i'ey escreuia, Lopo vaz de sam j)nyo lhe deu ho

recado do Viso rey que nào desembarcasse, do que se

dom Duarte agastou niuylo: & disse a Lopo vaz que
não deuera de ser ho messageiro daquele recado, poys

ho conde prior seu pay fora o que ho armara caualeiro :

pelo que não podia ser conlrele, nem contra cousas suas.

E lopo vaz se desculpou cô aquilo não ser còlrele pois

era serui^o dei rey de Portugal, cujo vassalo ele era. E
sobre a entrega da índia leue dõ Duarte muitas duui-

das, parecendolhe q por ho viso rey eslar tão doête po-

deria morrer, & ele ficaria ainda gouernador da Índia:

E acodindo ho ouuidor geral a estas duuiJas per via de

seu oíBcio dõ Duarte lhe chamou bacharel. E ho ouui-

dor respondeo que Bacharel & doutor &cauaíeyro o auia
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ele dachar pêra o que comprisse ao seruiço dei rcy. Ao
que Lopo vaz de sam Payo acodio com lio vedor da fa-

zenda , estranhado a dõ Duarte o que fazia. E despois

de todas as duuidas que pos , entregou a índia a Lopo
vaz de sam Payo & ao vedor da fazenda , em nonie do

viso rey, & ho vedor da fazenda lhe deu hu pubrico es-

tormento de conhecimento assinado polo viso rey & por

testemunhas que dizia.

^^aybão quantos este estormenlo de conhecimento, vi

Tem : que no anno do nacimêto de nosso senhor lesu

Christo de mil & quinhentos & vinte quatro anos, aos

quatro dias do mes de Dezembro do dito anno, em a

cidade de santa Cruz de Cochim ê a fortaleza dei Key
nosso senhor : estando hi dom Vasco da í^ama conde da
Vidigueira, aln)iranle do mar kidico , & viso rey das

índias: disse que ele recebia de doin Duarte de niene-

ses gouernador que foy nelas antes dele viso rey a go-

uernãça das ditas Índias do tempo que a elas chegou &
as começou de gouernar , segíido por suas prouisôes &
patentes lhe era mandado por el Key nosso senhor que
as recebesse & gouernasse. As quaes índias ele rece-

beo , & disse ter recebidas, assi & da maneyra que as

achou & elas agora estào : & se ouue por oíjrigado de
dar conta delas a sua alteza, & ouue por desobrigado

ao dito dom Duarte da obrigação que tinha de dar con-

ta delas. Eem testemunho de verdade lhe mandou delo

ser feyto este eslormenlo do recebimento delas. Teste-
munhas q estauào presentes Lopo vaz de sam Payo ca-

pitão desta fortaleza, Fernão marlinz de sousa , dom
Pedro de Castelo branco, Afonso mexia védur da fazen-

da da Índia, Pêro mazcarenhas : & ho licenciado loâo

de soiro ouuidor geral da Índia. E eu loào nunez escri-

uão pubrico na dita cidade por especial njandado do di-

to senhor viso rey que esto escreui , & aqui meu sinai

pubrico fiz.
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Entreg^ue dõ Duarte deste conhecimêlo , (ornouse

Lopo vaz de sá Payo com os outros peraCochim, onde
se Iam bem (ornou dom Luys de meneses irmáo de dom
Duarte, & disserão que pêra estar lá com cor de se fa-

zer prestes pêra a viagê de Portugal, mas que a verda-

de era pêra que se ho viso rey morresse apossarse da
gouernança da índia pêra dõ Duarte pois ele não podia

lá estar. E sendo Lopo vaz de sam Payo certificado dis-

to, polo deseruiço de Deos Sc dei Rey que disso se po-

dia seguir se foy a casa de dom Luys cõ ho vedor da
fazenda & ho ouuidor geral, & lhe pedio muylo cortes-

mête que se embarcasse logo, porque assi compria a
seruiço dei Rey. E porque dom Luys não queria , llie

mâdou da parte dei Rey de Portugal que se embarcas-
se , se não que ho faria embarcar: então se embarcou,
& coisso cessarão muytos aluoroços que se ordenauâo.

E porque ho viso rey sabia isto: & vedo que crecia seu

mal, & que desesperauão de sua saúde & vida, nàoquis

q per sua morte ouuesse algíia reuolta ate o abrir das

sucessões: & por isso pedio a todos os fidalgos & capi-

tães que obedecessem por gouernador a Lopo vaz de

sam payo ate q fossem abertas: & eles lho prometerão.

E despois disto faleceo ho Viso rey em véspera de na-

tal ào anno de mil & quinhentos & vinte quatro: fazê-

do todos os autos de verdadeiro & fiel Christào , & foy

enterrado na See de Cochim.

C A P I T V L O LXXVIIL

De como foy aberta a primeira suhcessam : em q se a-

chou dom Anrique de meneses por fjouernador.

V'Ã logo ao dia seguinte despois de missa ajuntarãse na

see de Cochim com Lopo vaz de sam payo, ho vedor

da fazenda, ho ouuidor geral: & assi todos os fidalgos,

capitães, & outra gente honrrada pêra se abrir a pri-

meira subcessam : & logo a mostrou ho vedor da fazen-
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da çarrada cõ cinco sinetes : & dezia. Esta prouisam

mãdamos que se abra falecendo ho côde almiranle do

Vasco da gania viso rey da Índia, que nosso senhor não

mande. E islo era assinado por el rey. E aberta esta

prouisam leose em voz alta j)oio secretario: & dezia.

Nos ei Rey fazemos saber a todos os nossos capitães

das nãos & fortalezas da índia, capitães das nãos & na-

uios q vão pêra vir com a carrega pêra estes rey nos, fi-

dalgos , cauaieiros
,
gête darmas

,
que trazemos nas di-

tas partes da índia: & a todas & a quaesquer outras

pessoas & officiaes a q este nosso aluara for mostrado:

que nos poia nmyta côHança q temos de dõAnrique de
meneses fidalgo de nossa casa, que nas cousas que ho

encarregarmos nos saberá muy bem seruir , & nos dará

de si toda boa cota &c recado. Queremos & nos praz

que falecendo dom Vasco da gama conde da Vidigueira

& almiràle do mar Indico nosso viso rey da índia, que
nosso senhor não mãde: ho dito dõ Anrique suceda &
entre na capitania mór & gouernãça da Índia pêra nos

nela seruir cõ aquele poder, jurdição & alçada q tínha-

mos dado ao dito viso rey. Porê volo notitícamos assi
,

& vos mãdamos a todos em geral , & a cada híi em cs-

picia!, que vindo ho dito caso ho recebais per vosso ca-

pitão mór & gouernador nessas pnrtes , & lhe obede-
içaeis , &. cumpraeis seus reqrimenlcs & mandados, assi

coino ho fazieis ao dito Viso rey, & como sois obrigados

de o fazer ao nosso capilão niór & gouernador , & em
todo ho deixeis vsar do poder, jurdiçao, &a!(^ada, que
ao dito Viso rey linhamos dada por nossa carta: sem
duuida nem embargo a elo j)oerdes, porque assi he nos-

sa mercê : & de ho fazerdes assi bem como de vos es-

peramos, fareis ho que deueis & sois obrigados, & volo

teremos muyto em seruiço. Feyto em Euora a dez de
Feuereyro, ho secretario ho fez, de mil & quinhêtos &
vinte qualro. Eeste aluara era assinado por eJ Rey dom
loão de Portugal. E com quanto dõ Anrrique foy auido
por gouernador de quantos ali esiauào, pola promessa
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q Hzerao ao viso rey , não deixarão dobedecer por go-
uernador a Lopo vaz de sam Payo ate que dom Anrique
viesse de Goa, que logo mandarão chamar, & mandou-
Ihe Lopo vaz de sam Payo hiia gale sotil com duas fus-

tas & dous bargantis em que viesse. E assi foy dom
lorge de meneses capitão do galeão sam leronimo. E
Lopo vaz de sam Payo ficou fazendo prestes as nãos q
^uiào dir pêra Portugal que erão cinco, & teue bê que
fazer em soster Cochim em paz, porque auia nela pas-

sante de quatro mil honiês Portugueses em q auia par-

cialidades pola iiDÍzade que auia antre dom Duarte &
seu irmão com os filhos do viso rey que hi estauão. E
por esta ímizade auia também outras antre algus fidal-

gos & caualeyros q erao de cada hii destes bãdos : &
porque de noyte não fizessem algu mao recado de pele-

jas, Lo[X) vaz de sã Payo nã dormia nenhua: corrêdo
a cidade com ho ouuidot' geral, &. acõpanhado de muy-
los homês armados. E de dia também ataihaua a brigas

com paburas corteses, de maneyra que nunca em ta-

manho ajuntamento as ouue: & eui quanto forão cha-

mar dom Anrrique de meneses, mandou por capitão

raór de hua armada ás ilhas de Maldiua a hu fidalgo

chamado Simão sodré, assi a fazer presas, como pêra

dar goarda ao Cayro que dela vinha: & assi mandou a
Ormuz quRlro nãos carregadas de fazenda dei Rey de
Portugal pêra a feytoria , &c fez capitão mór António de
miranda dazeuedo de hua armada que mandou ao cabo

deGoardafum pêra fazer presas, que assi ho tinha ho vi-

so rey ordenado, & leuou três galeões & hua carauela :

& dos galeões forão capitães ele, Ruy pereyra, Fernão go-

ínez de lemos. E mandou em hu nauio doytenta toneis a

Fernão martinz de sousaq fosse buscar breu a Melinde. E
despachado tudo isto ate vinte de laneyro, parliose tam-

bém dom Duarte pêra Portugal com cinco nãos: & anão
em que ya dom Luys de meneses desapareceo no cami-

nho, que nunca se n)ais soube dela, Scdom Duarte chegou

a Portugal com as quatro & foyse perder em Cezimbra on-

onde a sua deu á costa.
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C A P I T V L O LXXIX.

De como dô Anrriq sabendo que era (/ouernador, se par-

tio pêra Cochim : ^ do que fez primeyro.

yJs capitães q leuauão ho recado a do Anrrique de co-

mo era gouernador chegados a Goa lho derao , com que

ele deu muyías gra(;as a nosso senhor pedindolhe q fos-

se pêra seu seruiço : porem aqueixouse de Lopo vaz de

sam Payo, & do vedor da fazenda quãdo soube das ve-

las que tinhão despachadas pêra fora auêdo na índia la-

ta necessidade defas , & da gête que leuauão por amor

da guerra deCalicut & doutros reynos. & tãbe se quei-

xou de lhe não mãdarê toda a armada que estaua em
Cochim pêra se defender de quãtos paraós de mouros

andauão pela costa: quãlo mais q de caminho quisera

darlhe busca, & q lhe pagarão ho mal q tinhão feyto

aos Portugueses: &. após estes capitães q yão por dom
Anrriq chegou a Goa hú êbaixador de Meliqaz pêra ho

viso rey. E este era híí mouro q auia nome Cidiale, &
cô a gente q ho acompanhaua ya em seys atalayas das

de IMeiiqaz: & este embaixador mãdaua Meliqaz pêra

descobrir se era ho viso rey assi como soaua a fama,

porque assi como visse assi faria : mandandose todauia

oíierecer por seruidor dei Rey de Portugal , & desejoso

de sua amizade, & em sinal disso lhe mãdaua hii pre-;

senie de peças darnias , cubertas de caualos & outras

cousas ricas. E' sabendo Cidiale q ho viso rey era faleci-

do & dõ Anrrique lhe sucedia, deulhe a embaixada que

leuaua , & qiiiseralhe dar ho presente, q dom Anrrique

não quis tomar, escusandose q não ya parele. E quâto

á embaixada disse q despois responderia : & isto porq

bem entendeo a tenção de Meliqueaz q era descobrir

terra, & tanibe porq não queria ter paz coele por ele

mesmo a qbrar em têpo de Diogo lopez de siqueyra &
desejaua de ho castigar por isso: & mais porque soube
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de dous Portugueses q yão com Cidiale q á sua partida

de Diu ficauão hi duas nãos carregadas de madeira que

Melicjueaz mãdaua a ludá pêra reformarão das galés

dos rumes q bi eslauào. E na queredo dô Anrrique de-

clararse cõ Meliqueaz, se não vsar de manlias coaio ele

A'saua: determinou de na respõder ao seu êbaixador &
deteio tãto ate q se enfadasse & se fosse sem reposta,

& leualo a Cocbim. E isto assentou com conselho de

Frãcisco de sá , Eytor da silueira, António da silueira

& outros fidalgos. E porque as nãos da madeira q esta-

uão em Diu pêra ludá la não fossem, màdou logo a dous

capitães de dous nauios q estauáo no porlo de Goa qse
fossem a Chaul & dissessem a Manuel de macedo q hi

estaua q se fusse coeles em ho galeão em q andaua , &
lambem a híi capitão de híía carauela , & q todos qua-

tro fossem esperar as duas nãos de madeira que yào de

Diu pêra ludá & as tomassem, porque não se desse aos

rumes tamanha ajuda como aquela era. E logo estes ca-

pitães partirão, & dom Anrrique deu logo a capitania

de Goa a ^''rancisco de sá por ser híi fidalgo âtigo na

Índia, &. de muylo seruiço & home de grade confiàça.

E ledo prestes sua parlida pêra Cuchim , se partio ê

duas galés &, hiia galeota, & se não fora Jerónimo de

sousa que se foy a Goa pêra o acõpanhar cò algíiá pa-

raós q trazia darmada na costa do Malabar ele fora hg

singelo: porê nessas velas q leuaua ya bê acõpanhado

de fidalgos & de caualeyros, & assi ya coele Cidiale

nas seys atalayas, mas este o acõpanhou pnuco : porq

logo ales de chegarê a Baticalá se foy pêra Diu sê licê-

ça de dõ Anrriq, & foy dizer a Meliqaz tais cousas q
ele náo quis mais falar em paz»
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C A P I T V L O LXXX.

De como dó Anrriq de mencses pelejou com hua armada
de Calicut ^ tomou dezoyto paraós^ ^- de como mãdou
enforcar Mamele em Cananur.

_r azedo do Anrriq sua viagê hãa maniiaã q se Cideale

achou menos fora ouuidos na froLa muytos liros de bô-

bardadas , & estes tirauào trita paraós de mouros Mala-

bares q tinhão cercado dõ íorge de meneses em hu ga-

leão em q estaua na barra de Baticalá , & trabalhanão

polo meter do fundo & ele se defedia muyto bê: &. co-

mo dõ Anrriq ya perto chegou logo: os mouros q ouue-

rão vista dele como linhào perdido ho medo aos Portu-

gueses deixarão ho galeão & fizeràlhe rosto desparãdo

sua artelharia & os Portugueses fizerão ho mesmo. E
porq particularmête não pude saber como foy esta pe-

leja , não direy mais se não q os mouros forão desbara-

tados & perderão dezoyto paraos q os Portugueses to-

marão cõ muyta artelharia & catiuos, a fora outros q
forão metidos no fudo, & forão mortos muytos mouros
& dos nossos algus feridos. E prosseguindo daqui dom
Anrriq pêra Cananor achou António de mirada q ya
pêra ho cabo deGoardafum, & por lhe parecer assj ser-

uiço dei Rey de Portugal lhe tirou os capitães q leuaua

& màdou q ficassem na Índia saluo ho dacarauela, com

q mãdou q prosseguisse pêra ho cabo de Goardafum &
lá se recolhesse á sua bandeira os quatro nauios q tinha

mãdados a esperar as duas nacs de madeira q auiãodir

de Diu pêra luda, & cõ as outras velas se foy a Cana-

nor: onde dese[iibarcado soube do capitão da fortaleza

como tinha preso JMamale ho mouro q disse no liuro

quinto q el rey de Cananor por dissimular entregara

preso na fortaleza: & q sabia certo ^ el rey ho auia lo-

go dir ver pêra lho pedir por muyto dinheiro q lhe os

outros mouros de Cananor dauão por isso. E sabendo

Y 2
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dom Anrrique a lenrâo com q ho el rey prendera & en-

tregara preso na fortaleza, nfío quis q viesse a efeylo

cousa tào íea : & que soubessem os mouros q ja aquele

lêpo passara, & quê fizesse o que não deuia q auia de
ser muyLo be castigado. E pêra saber sel\'lamaie niere-

cia de ho ser, pos as culpas q tinha em conselho Jogo

naquele dia q chegou , & achando q erào mu} to gran-

des na própria hora ho mandou enforcar na mesma for-

taleza
,
porque lho el rey de (3ananor não pedisse & se

pusese em duuida se erraua não lho dado ou dàdolho. E
por não ser atentado com peitas como sabia que auia

de ser, &, fez conta que despois apazigoaria el rey com
boas palauras.

C A P I T V L O LXXXI.

De como a requerimeto dei r.ey de Cananor mâdou o (jo-

uernador queymar húa pouoaçâo de mouros de Caiwut

por Eytor da silutira.

V^j quasi q não era ho mouro acabado dêforcar quãdo
chegou liij messegeiro deJ rey de Cananor per q man-
daua visitar ho gouernador & fazerlhe saber que ao ou-

tro dia ho visitaria por sua pessoa. O que ele não fez

sabendo que IVIamale era enforcado: & ho gouernador
por Jissimular cotíe ^ lhe mandou hu recado em modo
de querer saber como tardaua. Ao que respõdeo que ho

não auia de ir ver pois lhe matara aquele mouro, por-

que não parecesse aos outros que ho consentira. Ao que
ho gouernador respondeo , estranhandollie muyto pesar-

Jhe da morte de híj mouro Ião culpado em deseruiv^os dei

Rey de Portugal seu senhor, cujo amigo & seruidor ele

dizia q era: ates deuia de folgar de o ele mandar ma-
tar por lhe os outros mouros não rogarem que lho pedis-

se , & que outras cousas aueria ê que ho seruisse se lhe

fizera pesar naquela : & assi lhe mãdou fazer outros

muytos comprimentos, com que el rey ficou satisfeyto:
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porê leue dali por diãte ho gouernador em muyto gran-

de conta, porque tendo preso hum mouro tão princi))al

como Mamale, & que lhe poderá render muyto se ho

posera em preço, quis mais atentar ao que deuia ao

seruiço dei Rey de Portugal seu senhor que a seu pró-

prio proueilo. E bem conheceo que não era ho tempo

que soya , & assi ho conhecerão os mouros que ficarão

niuy cortados & abatidos com a morte de Mamale : &
virão q lhes era necessário mudarem os costumes que

linhão dantes, porque ho gouernador não auia de sofrer

nenhua cousa mal feyta, & que auia de castigar quem
ho merecesse, & mandarão logo esta nona aos mouros

deCalicut, que cô os de Cocln licarão assombrados cora

a morte de Mamale , & teuerão por muy grande feyto

ser sua morte daquela maneyra , & não querer ho go-

uernador quãto poderá auer por ele. E entendendo por

esta mostra que nao era cobiçoso, Jogo ho teuerão por

bõ homem , & que auia de fazer muyta guerra : & ho

mesmo teue el rey de Calicut a quem fuy esta noua. E
elrey de Cananor quando vio que não podia restaurar a

morte de Mamale, quis aproueitarse dos ofireciíijêtos

que lhe ho gouernador fizera , & mandoulhe rogar que
lhe mandasse queymar húa pouoação de mouros chama-
da Marauia

,
que estaua alem de híi rio que apartaua

ho seu reyno do de Calicut. E isto porque estes mou-
ros não querião morar no reyno de Cananor morado nele

dantes. E ho gouernador por comprazer a el rey & fa-

zer mal aos mouros que erão amigos dei rey deCalicut,

mãdou aEytor da silueira a esta empresa com trinta ho-

iíiens que fuy em dous barg.inlins com regimento que
queymasse a pouoaçâo seiu sayr em terra. E Eytor da

silueira foy lá, & lançou em terra certos marinheiros

pêra queymarem ho lugar, a que tendo posto ho fugo

sayrào tantos mouros q os en)baraçarão , & punhào os

em aperto: em tanto que foy necessário aEytor da sil-

ueira desembarcar com quantos leuaua
,
posto que con-

ira ho regimêto do gouernador. E os mouros eomo erão
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muytos qiiiseranse defender & pelejarão com os Portu-

gueses hu pedaço , & por derradeyro fugirão ficado al-

gus mortos, & a pouoação foy toda queymada, & assi

vinte dous paraós & zambucos q os mouros tiiihào vara-

dos. E isto feyto recolheose Eytor da silueira , & tor-

nouse a Cananor, cujo rey ficou nuiyto Jedo por lhe ho

gouernador mandar fazer o que pedira.

C A P I T V L O LXXXII.

De como vendo el rey de Calicut quão mal lhe sucedia a
guerra cometeo paz a dom loão de lima.

JL^urando a guerra que el rey de Calicut fazia a dò

loão de lima capitão da fortaleza tinha ele & os q esta-

uão coele muyto grande trabalho, porque a fora os imi-

gos serem muytos em demasia corrião cada dia duas ve-

zes a fortaleza pêra queymarem a feytoria & almazem
que estauâo fora dela & assi a casa da poluora , & de

cada vez que vinhão saya dom loão a pelejar coeles , &
sempre os nossos matauáo muytos, no q leuauào muyto
grande trabalho, porque sempre estauâo armados, que

nê de noyte os deixauào os inimigos & lhe dauão reba-

tes porque na dormissem. E quando dom loão saya a

pelejar sempre ya na diãteira & ao recolher na traseira,

porque estes dous lugares não os fiaua doutrem se não

de si, posto que tinha consigo muytos parentes, de

que por seu esforço os podia fiar assi como dom Vasco

de lima, António de sá & Ruy de melo seu irmão & to-

dos de Santarê: lorge de lima, Lionel de melo, Fer-

não de lima, Diogo de sá ícdõ Miguel de lima que to-

dos erào muy esforçados, & nesta guerra fizerào feylos

de muy assinada valêlia & matarão muytos mouros. E
continuandose a guerra sem el rey de Calicut estar na

cidade , mandou a ela ho senhor da serra & hu seu so-

brinho, & ho capitão do campo dei rey de Calicut que

íiuia nome Teninchiriledo todos três valentes capitães,
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& pm q el rey tinha «grande contianqa , & leuarâo muy-
ta & niuy luzida gente de pekja todos Nayres de (jue

niuytos erão espingardeyros : & coesies creo el rey de
Calii8,i^ que os nossos auiào de ser muylo aperlados, &
eles assi lho prometerão, & como íorão em Calicut de-

rào na noyte seguinte vista aa fortaleza dando moslra

de sua espingardaria que fizera tirar, & dom íoào em
eles acabando mandou tanjer as trombetas , & desj)ois

deu mostra da sua, & a pos isso mandou lirar a arte-

Iharia , & ouue muytas gritas dua parte &, da outra. E
logo estes três capitães com a soberba que traziào por

amor do numero da gente que os acompanhaua, deter-

minarão de queymar a feytoria, casa da poluora k. al-

mazem. Ecoesla determinac^ào remeterão hú dia aa for-

taleza cem toda sua gente que fazia mostra de quinze
mil homês , & dom loáo lhe sayo com obra de cincoen-
ta , ele cõ vinte cinco por hiia parte 8o dom Vasco de
lima por outra com outros tantos, & derão na diantei-

ra dos imigos, & comeqouse a peleja muy grade assi

despingardadas como de laçadas & cutiladas. E andado
a cousa bem trauada & ferida, hú dos capitães dos imi-
gos que era ho sobrinho do senhor da serra, remeteo a
António de sá, &, ele lhe arremessou húa ianqa com que
ho passou & deu coele morto. E lorge de lima estado
cercado de muytos immigos, &- muy mal tratado de hua
pedrada q lhe derão , acodiolhe dom Vasco de lima &.

liurou ho com morte de muytos. E tudo isto foy em híja

conjiiçâo: & com a morte deste capitão sobrinho do se-

íior da serra q era muy esforçado, desmayarão os imi-

gos de modo que fugirão. E dõ loão se recolheo cô os

nossos deyxãdo muytos mortos dos imigos , & dos nos-
sos forão algus feridos, principalnjente lorge de lima q
ho foy rauyto: porque taujoê ele ferio & matou n;)uy-

tos. E vendo el rey de Calicut quão mal lhe esta guer-
ra sucedia, & tendo por certo q dõ Anrrique era go-

uernador & os paraós que desbaratara indo de Goa pêra
Cochim

5
pesouihe de a ter começada: &- desejado a paz
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que tinha dantes mandou pedir tregoas a dom Toão aíe

q ele mádasse recado ao gouernador como queria paz.

Ê estas tregoas inãdou pedir por Punacha seu cunhado,
& por Carná ho regedor de Calicut, & pulo seu (^litiai

:

q falarão todos três coui do Toão
, q lhe respÔdeo que

era conlêle das tregoas: & aceitaria a paz em nome do
gouernador ate a ele côíirmar, & q auia de ser cõ con-

dição q lhe fosse entregue Patemarcar hii mouro prin-

cipal de Cochí : q despois desta guerra se leuãtara cõ-

Ira os nossos sendo vassalo de\ rey de Cochim , & lhe

fazia guerra por amor dei rey de Calicut cõ certas fus-

tas q trazia por mar : & assi lhe êtregaria toda a arte-

Iharia q fora nossa , & assi a sua , & todos os paraos ^
auia no reyno de Calicut , & assi pagaria todos os da-

nos & perdas que el rey de Portugal & seus vassalos ti-

nhão recebidos por causa daqla guerra. E os três disse-

rão q el rey faria tudo aquilo q o gouernador mãdasse:
& em seu nome passarão hu assinado & íicou a (regoa

assêtada ate ir recado ao gouernador & ele iiiãdar o q
queria , & assi cessou a guerra.

C A P I T O L O LXXXIÍI.

De como o gouernador foy ter a Calicut , c^- soube a paz
que el rey queria : c^- do que respondeo.

llistando ho gouernador em Cananor soube como no rio

de Mágalor, auãte de Cananor indo pêra Goa éstauão

cento & tàtos paraos de Malabares de guerra q toriiaua

de Cãbaya onde forão carregados de pimcla, & trazia

arroz & outros mâlimêlos, & q esperauão q ho gouer-

nador partisse pêra ire após ele. E por ho gouernador

não poder então ir pelejar coeles
,
porq se lhe não fos-

sem mandou q lhes fosse çarrar a boca do rio a Fernão

gomez de lemos q fi>j em h'á galeão & leuou debaixo de

sua capitania duas galeoías , & foy capitão de hua An-
tónio da silua & leuaria cincoêtaPorlugueseSo Isto fey-
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to parliose ho gouernador, deixando por capilão da for-

taleza Eytor da silueira & Jeuon cnnsigo do Simáo de

nieneses cuja a capitania era. E isto por lho o mesmo
do Simíio requerer, parecêdolhe (jue andando cõ ho go-

uernador seria capitão niór do mar, ou ao menos leua-

ria ho seu ordenado. Do q ho gotiernador ho desenga-

n-ou logo, dizedo que lho nao auia de dar: & cõ tudo

nào quis se nSo ir. E partido o gouernador de Cananor
foy ter liua noyte a Calirut, onde dom loão de lima ho

íoy ver ao mar Sc lhe disse avS pazes q el rey queria fii-

zer &, com q condições. E q se esteuesse ali ao outro

dia ho regedor lhe leuaria ho mesmo recado dei rey. E
como ho gouernador sabia as mêtiras dei rey & dos mou-
ros : & q tudo o q cometião era pêra estornarem q na-

quele pedaqo de veiào lhes nào tizesse guerra, & que no

inuerno seguinte se fort.tleceriào mais, disse a don) íoão

q dissesse ao regedor que ele ya depressa pêra tornar

logo pela costa a fazer guerra a fogo &. a sangue, que
se el rey deCalicut queria paz auia de ser com enniêda
do ma! q tinha feyto & obra do q prometia, que teues-

se prestes todo o que auia de dar Sc tendo ho falariaona

paz
,
porq se nào ouuesse de comprir como fizera muy-

tas vezes q elle nào auia de perder ho tempo de fazer a

guerra, E porq ho regedor ho nào achasse ali ao outro

dia Sc ho deteuesse cou) palauras, partiose logo acaban-

do de falar com dom íoào
,
que ao outro dia deu esta

reposta ao regedor, que a mandou a el rey que se agas-

tou coela por ver quanto ho gouernador era de concru-

sam , Sc ele nào esperaua de tomar nenhiia por amor
dos mouros que ho estoruauào, nem queria mais que
anlretelo que lhe nào tizesse guerra aqle pedaço de ve-

rão: porijue no inuerno seguinte esperaua de tomar a

fortaleza com quantos estauào dentro. E pêra mais dis-

simular cõ ho gouernador lhe escreueo como foy emCo-
chi, dizendo que tudo tinha prestes pêra com})rir coele,

pedindolhe que se fosse logo a Calicut q hi acharia tu-

do o que lhe auia de dar entregue a dom loão de lima,

LIVRO VI. z
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& assi ho fizera el rey, inas os mouros coiuo digo ho es-

toruauão por lhes pesar niuyto da paz: porque sabiáo

que se a fizesse que não auiáo mais de morar em Calicut.

C A P I T V L O LXXXHÍÍ.

De como ho gouernador deu em Panane
^
§- da deslruy-

ção que fez.

Jl artido ho gouernador de Calicut foy ter a Cochim
,

onde foy recebido com toda a solenidade &, ceriinonias,

& êtregue da gouernãça da índia. E como leuaua muy-
ío cuydado de tornar logo pola costa de Calicut a íazer-

Ihe a mais braua guerra que podesse, nào se quis deter

em Cochi mais de dezase^s dias. E deixando outras

muytas cousas que auia que fazer acodio a esta da guer-

ra q ele auia pur mais principal & injporlante que to-

das pêra restaurar ho credito q os Portugueses tinhão

perdido na índia. E fazendose prestes llieíby dada a

carta dei rey de Calicut sobre as pazes, ofierecèdose

muy largamete a comprir logo as cõdií^ôes com q as pen-

dia. Em lato q logo dali a três ou quatro dias ho rege-

dor da vila de Panane lhe íuàdou dizer ao gouernador

que podia n)àdar receber certos paraós q eslauao naqle

rio q el rey de Calicut lhe màdaua entregar. E porq

ainda ho guuernador linha nisto duuida por saber quão
incôslàtes eles eráo nã quis mãdar receber os paraós se

iià por sua pej-soa, pêra q se fosse metira começar logo

a guerra. E partio de Cochim apercebido cõ hua frota

de Ivj. velas. s. duas galés, quatro nauios de gauea
,

einco barcaqas, d^zanoue catures do Arei de l\jrquá,

& vinte seys paraós, fustas & bargantis da armada da
ordenàc;a da Índia. E os capitães desta armada furáo

loão de melu da silua q fora capitão de Coulão, & por

ler acabado seu têpo se quisera ir pêra Portugal , &. j)or

o gouernador sentir & conhecer dele q por seu esfor^^o,

bòdade & descric^ão era pessoa de muy ta còfià^^a, & pe-
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ra se lhe encouiêdar ho seruic^o dei rey senlior 5c ler

necessidade dos lioines daqla qualidade pêra isso: lhe

rogou q ficasse na Índia, & deulhe iiíia das galés q di-

go em que andasse & ya na sua galé. Os outros capi-

tães fora Fero mazcarenlias, dõ Simão de meneses, Ruy
vaz pereyra , dõ lorge de noronha , Geronimo de sousa,

Ant.onio pessoa, dom Afonso de meneses, Rodrigo ara-'

nha, Ayres da cunha, dõ íorge telo , lorge cahral, An-
tónio da siiueira, Goiuez de souto mayor, Frãcisco de
vascõcelos , Pêro velho, dom lorge de meneses, Antó-

nio dazeuedo , Ayres Cabral, Diogo da siiueira , Nuno
fernadez freyre & outros a q na soube os nomes. E ao

outro dia q t^orão vinte cíco de Feuereyro de mil & qui-

nhêtos & XXV. surgio na boca de Panane q he da lar-

gura & al(»ira q disse atras no liuro segundo. E surto

ho gouernador mãdou recado ao regedor de Panane pê-

ra lhe entregar os paraós q lhe escreuera. E ho regedor

lhe respõdeo com delõgas : o q vedo ho gouernador,
porq lhe começaua de falecer a agoa , mãdou fazer a-

g-oada delro no rio, porq nao auia outra parte õde se fi-

zesse. E como a gête do lugar principalmête os mouros,
sabião q el rey não queria paz cõ ho gouernador, quado
virão os Portugueses entrar no rio a fazer agoada , co-

meçarão de lhe tirar ás bõbardadas de hila estàcia q (i-

nhào feyta ja cõ proptisito de tere guerra cõ o gouerna-

dor , Sz defêderlhe a desembarcarão se quisesse desem-
barcar. Quãdo ho gouernador vio ho grade desauergo-

nhamêto dos mouros, determinou de lhe tomar as bõ-

bardas q tinhão na estãcia & destruylos. E chamados oá

capitães & pessoas príripaes da frota lho disse, & todos

disserão q era muyto be , & porq a gête não recebesse

dano desembarcado diàte da estãcia , assêtouse q fosse

a desembarcação em hfia pôta q se fazia antre ho mar
& ho rio, q ficaua a esta pôta da bãda do norte, & ho
mar da bãda do sul: & isto porq estaua abaixo da es-

tancia, & q ho gouernador & Pêro mazcarenhas cõ ca-

da hxí seu escoadrão de duzêtos homês sayssê de dêtro

z 2
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desta pô(a no rio, & duin Simáo cô outro escoadrão de

írezêtos cm q entrauão niuytos espígardeyros desem-

barcasse na costa & costas da estãcia dcsj)ois q o go-

uernador desembarcasse. E isto con)o digo jior Jhe a ar-

lelharia dos ímigos na fazer dano. Jsto assêtado no mes-

mo dia q forão vinte seys dias deFeuereyro se êbarcou

o goueriiador & os outros capitães nos bateys & nauios

sotis em q auiào de desêbarcar. E o gouernador & Pê-

ro mazcarenhas desebarcarào primeyro cô sua gele ode

lhes era assinado acôpani)ados de niu} tos fidalgos. E da-

do sinal a do Simào como ho gouernador era dcsêbarca-

do, desembarcou logo na costa cõ sua gele dú golpe, a

q logo accdirá aigús mouros òcNayros, & na digo quan-

tos por nã poder saber ho numero dos q auia no lugar:

mas bê certo he q seriào mais quatro vezes q os Portu-

gueses. E estes q sayrão a receber do iSimào fizerão

mostra de defender sua stãcia
,

pelejado valêlemêle cõ

suas laças & frechas & espingardas, mas afroxarao lo-

go como lhe os nossos espigardeyros n)alarão algíis, &
acolheranse á sua estancia ôde fjzerào rosto a do Simào

q cõ os seus comeleo a eslàcia cô lauianho impelo q os

ímigos ho nã poderão sofrer, & n)aiy j)or lhe malare &
ferirê muytos, & desbaratâdcse fugirão pêra ho sertão,

Sc a eslãcia foy tnlrada por dò Siuião. Enislo chegou o

gouernador cô Pêro mazcarenhas , &. reformado ho es-

coadrã de dò Simào cò gè(e de refresco, ho mãdou pas-

sar da banda do rio, & a Pêro mazcarenhas da bâda da

costa ôde do Simão desêbarcara
,

porq a abas eslas

pra}as chegaua o lugar &l se esledia dali pêra i)o seiíao

& ho gouernador ficou no meyo pêra assi elrar ho lugar

& ho q.ueyu)ar, & nà fpiis q os Porluguesis ho roubas-

se por se não di-(er, & ufàdouho roubar por esses ÍNay-

res q yão diãte , & ele cô sua gête queymàdo casas &
cor (ãdo palmeiras. E forão ft-ridos algíis Portugueses q.

se desaiãdarã, & hii destes foy li.rge de lin)a q pelejou

aqle dia cô muylo esforço. E desliuydo ho lugar & re-

ctJiiida a arlelharia á. eslàcia, recolheose iio gouernador

á frota.
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C A P I T V L O LXXXV.

De como o goucrnador mandou queymar Calicut por
dom João de lima

,
^' do que lhe aconteceo.

n'aqui se fo}' ho gouernador a Calicut, ôde soube de
dõ loào de Jíjííu q os regedores nâo cõprirào o q lhes ei

Yey niàdara proiueler a Cochi , de lhe ter os j)araós &.

arteJliaria j)resles. E vedo q tudo erão palauras, deter-

minou de ihe mostrar as obras cô lhe qynjar idgua parte

da cidade, porq soubesse q riã eslimaua a sua guerra.

E dado cota disso aos capitães, asseritouse q ele cô a
bãdeira real & corpo da gête íicasse na praja , & dõ
loão de Jima cÔ a gête q tinha posesse ho fogo á cidade
daqla bàda &: na entrasse dêtro, &. lio íogo be a(eado
se recolhesse. E assi se fez ao outro dia: &algus fidal-

gos de dõ loào q vào cô ho gouernador forão coele, &ê
comeí^àdo de poer ho fogo llie sayo ho regedor cô muy-
tos rsavres, de q algíjs era esjíingardejrus. Edom Joáo
como era esforçado remeteo a eles & não podendo eles

sofrer ho grande inipeto dos nossos se retirarão pêra dê-
tro da cidade fazêdo voltas a eles. E como nelas os Por-
tugueses matassem algus, gostou dõ loào disso tanto
que nào lhe lembrando ho regimêto dt) gouernador que
nào entrasse na cidade, se meleo por ela tato que quan-
do se quis recolher foy cõ grade afronta & perigo: porq
os ímigos como iurào dentro na cidade se espalharão me-
têdose por trauessas & paredes quebradas, por onde os
Portugueses auiào de tornar, & tornàdose os fiechauão
dali & lhes tirauào muytas espingardadas. E nisto che-
gará a híta mezquila, onde os esperauào bê milNayres
os mais deles es])ingardtyros: & dò Vasco de lima

ç[ ya'

}ia diàteira chegtu priujeyro a ela, & em sua cõpanhia.
António de sa de Santarém, António dazeuedo & iVla-

jiuel de n)acedo, E em chegado começarão os imigos de'

tirar de dentro cô as es])ing:ardas , & hu acertou a dõ-



182 BA HISTORIA líA ÍNDIA

Vasco de lima ê hua coxa, & ferirão se nao fora híía

fralda de malha dobrada que leuaua: m.is atormetou ho,

& assi atormetado era Ião esforçado q rerneteo ao Nay-
re & matciu ho atrauessando ho cõ a laça , & log;o es-

toutros q digo remeterão lambe aos íinigos. Bnisloche-
gou do {oâo , & disse q nào se deteuessè mais, & foy

por diále : & os ímígos yào após eles tiràdclhes ho mais

que podiâo, & os de do loào lambem lhes lirauào de

quando em quàdo , & assi forao ate a prava õdeslaua

ho gouernador, que ouue grade menêcoria de dõ loâo

passar seu regimêtò & enlrar na cidade: cõ quanto lhe

ele & outros muytos jurarão q não poderá fazer menos,
& que lhe nào matarão nenhfi dos q leuaua, ates matara

muytos immigos &, fizera grande dano em queimar muy-
tas casas: & assi foy. E este foy hu feyto honrrado, &
de q el rey de Calicut ficou muyto corrido por não se

poder vingar. E cõ tudo ho gouernador na perdeo a me-
nêcoria q tinha, dizêdo que assi como dõ loão escapa-

ra assi se poderá perder cõ quantos leuaua,' & que não

quisera fazer o q lhe mãdara : & sem mais esperar se

foy logo embarcar.

C A P I T V L O LXXXVI.

De como o gouernador chegou a Coulete.

JH^mbarcado ho gouernador cõ d«^terminaçã de prosse-

guir a guerra contra el rey de Caiicut , determinou de

ir a hum lugar muyto grade de seu reyno chamado Cou-

lete , & ho principal porto dele, & õde auia mais gen-

te, mais paraós & mais nãos q em outro nenhii. E pê-

ra ser melhor enformado do sitio do lugar & dos nauios

q hi estauão mandou a loão de melo da silua que ho

fosse saber & forão coele doze Catures do arei de Por-

quá , & cinco ou seys outros dos Portugueses. E coesla

companhia se foy loão de melo a Coulete, ê cujo porto

se faz hua baya de prayas darea , & das põtas da baya
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ao lugar q está metido por hu rio ha hu pedaço: & ê

hua parle da baja da banda do sul estauão três tràquey-

ras , híia na pôta da baya outra mais acima, Ôde de-

sembarcauáo & outra no 1)16)0 fornecidas de muvla ar-

telliaria, &, no porto estauào coreia grandes paraos muy-
to bê armados &. oRquipadus, & neles & em terra aue-

ria bem vinte mil níouros & Najres de peleja, &, antre-

les muylos espingarde3rGS , & estauào assi fortes pêra

resistirem ao gouernador se quisesse pelejar coeles, E
sabêdo ho gouernador desta forc^a q aqui estaua , deter-

minou de a destruyr, & madou diàte ioào de melo pê-

ra ver o sitio do lugar & partio após ele ja noyte, &
loão de melo cheguu á baya de Coulele pola njanhaã,

dôde logo sayrào os corenta paraos q digo, & como ele

os vio latos, & tambê armados & cõ tanta gente, &
leuaua muyto poucos Portugueses: nào os quis cometer
por lhe parecer doudice, & j)ôdo neles as proas dos seus

Catures, & tiràdolhe mu} tas bôbardadas se foy fazêdo

pêra ho mar cõ ceavoga, cõ tenc^ào de os afastar da
terra. E como visse aigíis nauios da armada do gouer-
nador coraetelos de verdade, & a armada do gouerna-
dor nâo parecia ainda pi rq se íizera de n< yte na volta

do mar cõ ho terrenho. E os ímigos q a nào viào, nê
cuydauào q erào mais q os Catures os seguião, tiràdo-

Ihes lâbê cõ sua artelharia, senáo quando aparece a galé

em q ho gouernador ya , & coela outros nauios que yão
demadar a terra. O q vedo os ímigos nã quisera mais
seguir os catures &, voltarão pêra turra. E chegados á
baya poseráse em ala antre as estancias, cõ as popas ê
terra Sc as proas no mar Si apelidarão logo a t^rra , &
toda a gele de peleja q era a q disse acodio ás eslàcias,

& assi os de terra com.o os do mar se poserào em som
de pelejar, fazêdo grande estròdo cõ seus atabales Sc

outros instornietos de guerra &, cõ suas gritas, q tudo
ho gouernador ouuia.
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C A P I T V L O LXXXVII.

De corno o gouernador asséíou cô os capitães da frota de

pelejar em Coiilele.

E vedo ele sua determinação surj^io defrõte deles pêra

esperar a outra frola, q quando chegou era tào tarde ^
mandou q surgisse por náo ser têpo pêra fazer nada. E
surtos os capitães, os mãdou chamar cõ todos os lidal-

gos Sc pessoas principais da frota: & jutos lhes pregíi-

tou a cada hii a maneyra de q deuia de cometer os imi-

gos , & híis disserão q deuia de cometer somête os q
estauão no mar com q podia pelejar sem desembarcar:
porq pêra sair em terra linha pouca gête, & a dos ími-

gos era niuyta endemasia, & {)osto q matasse algua ho
recolhimeto auia de ser cõ muyto perigo, & no mar pe-

lejarião mais a seu saluo, porq não auia de pelejar mais
que com os do mar, porq os da terra não tinhão lugar

pêra que lhes ajudassem por não caberem coeles nospa-
raós : outros disserão que deuia de jielejar em terra,

porque pelejando no mar somente todos os da terra auião
dajudar aos dos paraós , & os dos paraós nã auião daju-

dar os da terra posto que desembarcasse, porque auião
de cuydar que deixaua gête na frota, de q se auião de
temer q lhes queymasse os paraós, & por isso os não
auião de desemparar, nê auião dajudar aos da terra:

pelo q deuia de pelejar nela. E vecidos os da terra aue-

ria pouco q fazer nos do mar, outros disserão que se

deuia de deixar aquela empresa pêra quãdo ho gouer-

nador tornasse dos rios de Bracelor &de Mangalor a que
ya tomar os paraós que lá estauão, & despois de toma-
dos ajuntaria a sua armada dous galeões & hu nauio &
três galeotas & hu bargãtim : com que estauão em sua

goarda Fernão gomez de lemos &-Gomez martinz de le-

mos seu irmão, em q andauâo mais de cento & cincoen-

ta homês
,
que fazião muyta mingca pêra os ajudarem
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naquela peleja, & Pêro niRzcarenhas foy híi destes: di-

zendo mais que não se auião de cometer cousas em que

parecia que se atetaua nosso serihor. E como lio gouer-

nador nao fosse de nenhú destes pareceres, disselhes.

Beii) vejo senhores q vossos pareceres nesln feyto sam
de tão esforçados caualeyros & tão es[)Premêtados na

guerra con)o todos sois, & se neles fôreis conformes que

não tinha eu mais q dizer se não se^uiruos, mas como
soys diuersos & cada hij diz o q enlêde, fica me lugar

pêra tambS dizer o que entendo, q he não fazermos de

todo em todo fundamefo de pelejar no mar com os im-

migos, porq tenho sabido por aliruas pessoas que ho lu-

gar ôcie estão seus paraos he aparcelado, & os podem
ler encalhados na vasa, & nã poderemos bê chegar a

eles com os nossos bateys & calures por amor do par-

cel : pelo que os nã poderemos aferrar, & farnos hão

muyto nojo cõ a artelharia & nosso cometimêto por mar
será de balde , &. por isso os não deuemos de cometer
no mar somente, ne menos de todo em todo em terra

desembarcando naquela praya darea que vedes, q pare-

ce ser lugar de boa desembarcação, porq se os paraós

dos imigos esteuerem em nado & nã for parcel como me
dizê , irse hão como nos vire desembarcados: o que eu

muyto receo pelo medo que adiuinho que nos tê: ou sey

certo que he assi
,
que se ho não ouuerão, eles acaba-

rão de see^uir a loão de melo quãdo lhe sayrão vindo yer

a disposição desta baya , & em me vendo se tornarão a

recolher, o que não fizerão se não ouuerão medo, por-

que a tantos mouros & tão cheos de soberba como estes

andão & que nos tinhão dates em tão pouca conta, pou-

ca gente era a com q lhes podia resistir quãdo me vi-

rão, & se recolherão se não fora ho medo, & por isso

receo eu q vêdonos em terra se vão se esteuerê em na-

do , & indo se farão algíi dano na frota, em que poía

pouca gente que tenho não posso deixar se não muy
j)Ouco. E por esta causa me parece que os não deue-

mos de cometer somête por terra , se não por terra &
LIVRO VI. AA
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por mar juntamête. E isto logo & não quando tornar-

mos dos rios & esperar tjue se ajiite cõnosco a gente

que lá eslá
,
que lie tào pouca que muyto mais nos po-

de danar esperar por sua ajuda que pelejar agora sem
ela: porque agora temos aqui os iinigos

,
que como di-

go lie certo que nos háo «nedo , & sem ousarem de pe-

lejar nos hão de fugir, & vendo nos ir sem os cometer

crerão que he por lhe auermos medo, & sem nos vence-

rem íicarão com a vitoria que dirão de paiaura q ouue-

rão de nos. E como aqles a que ho hao de dizer sam
nossos ímigos hãolhe de dar credito, porque he em nos-

eo perjuyzo: & sem ser vêcidos por obra ho seremos por

fama. E vede que tais ticaremos dizendo estes mouros q
ho gouernador da Índia não ousou de pelejar coeles,

que dará ousadia a todos os de Calicut pêra nos ire

buscar a Cochí , & se leuantarem contra nos todos os

que tem paz cõnusco : & por isso ey por escusado dei-

xar a peleja pêra quãdo tornar , se não como digo logo

ê amanhecendo com ajuda de nosso senhor, em que to-

dos deuemos de ter confianc^a que por sua sacratissima

paixão nos ajudara como senipre ajudou , & dom Simão
com trezentos homês cometera a praya q digo, em que
desembarcara: & Pêro mazcarenhas & eu cõ ho resto da

gente cometeremos os paraós dos ímigos. E deste pare-

cer foy loão de melo da silua, & disse ao gouernador

que por nenhíía cousa ho deuia de deixar de seguir : &
que assi lho requeria da parte dei Rey seu senhor, porq

a mór parte dos outros erão contra ele. E como ho go-

uernador tinha muyta confiança na prudêcia & esforço

úe loâo de melo, insistio em seu parecer têdo ho de sua

parte. E todos assentarão que assi se tizesse, posto

que liies nâo pareceo bem.
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C A P I T V L O LXXXVIÍI.

De como ho gouernador desbaratou os monro3 que esta-

uão em Coulete.

Isto assi determinado mãdou ho gouernador chegar as

galés a terra ho mais q pode ser, pêra tambe ajudarem
com sua artelharia. E ate a madrugada gastarão os Por-

tugueses em se confessar & encomêdar a nosso senhor,
& aparelhar suas armas ; & despois começarão de foliar

& cantar & fazer grandes alegrias, porq quebrassem os

corações aos immigos, que toda a noyte derão muytas
grilas & tangerão seus insitormentos

,
parecendolhes q

coisso fazião medo aos Portugueses , & desparãdo tam-
be suas bôbardas. E em amanhecendo aparecerão os

seus paraós toldados & embandeirados, & da outra par-

te os Portugueses embarcados ê seus batejs, paraós,

catures & barganlís armados de suas armas. Dom Si-

mão & Pêro mazcarenhas defronte dõde auião de come-
ter, & ho gouernador no meyo cõ a bandeira real: &
êcomedando os a Deos arrancarão hiis & outros pêra os

lugares que lhes erâo assinados que cometessem : ho go-

uernador & Pêro mazcarenhas contra os paraós dos im-
migos que estauão da ponta da baya pêra dentro, &
dom Simão pêra a praya , onde auia de desembarcar,
remado todos cõ a mayor pressa que podião, por esca-

parem das bombardadas dos imigos, (jue erão (antas que
parecia que chouião, assi dos paraós cómodas estan-

cias, porem a mayor fúria dos pelouros era sobre os qtm
acompanhauão ho gouernador, porque lhes (irauão duas
das estãcias & os paraós jiitamête. E sedo os pelouros

latos como digo, muytos dos capitães do escoadrão do
gouernador & do de Pêro Mazcarenhas lhes auião medo
& se passauão ao de dõ Simão por lá não ser ho perigo

tamanho. Ao que ho gouernador atalhou ho melhor q
pode : remetêdo aos paraós dos mouros , bradando aos

AA 2
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Portugueses q não se desmandassem. E nislo nlgus dos

q yão auiados pêra chegar aos paraós chegarão a eles,

ík o primeyro que aferrou logo hu dos paraos foy hu Ro-
drigo aranha capitão de hú bem pequeno calur em que
irião ale oyTo Portugueses, & os mouros que seriào bê
sessenta acodirào logo a bordo pêra lhes defenderem a

entrada: & com quàlo erào talos, & pelejauáo valente-

mente não j)úderào defender a Rodrigo aranha, q os não
entrasse primeyro que nenhu de seus companheiros que
entrarão após ele, & meteranse com os mouros as cuti-

ladas & espingardadas : & nisto aferrarão com outros

j)araós , dom lorge de noronha , Geronimo de sousa

,

António pessoa, dom Afonso de meneses, filho do con-

de dom Fedro, dom Tristão de noronha, & todos em
aferrando enlrarão dentro cô sua gente pelejando todos

com muyto esforço como mu\to especiais caualeyros que
erão. Neste têjio com a grande reuolta q }a, & cõ os

capitães q se passarão do escoadrào do gouernador pêra
ho de dõ Simão ficarão tão longe hu do outro que lhe

uão podia ho gouernador dizer que desen]barcasse, porq

ihe tinha mandado cjue ho não fizesse ate lho não dizer,

& despois q desenibarcasse fosse ao logo da praya ate

os paraos pêra ho ajudar por terra aos desbaratar, & do
Simão não desenibarcaua por esta causa &estaua espe-

rado. O q vendo ho gouernador, determinou de lho

mandar dizer por terra, porq por mar não podia ser po-

la grade reuolta q ya ,
pêra o que màdou saltar em ter-

ra dous ou três homês
,
que derão recado a dõ Simão

que desembarcasse. E ele desembarcou logo, & em de-

sen)barcãdo forão tàtos os mouros dos da terra q acodi-

rão sobrele que por mais esforc^adamenle q pelejou com
os q ho acompauhauào nunca j)ode passar aos paraos co-

mo lhe ho gouernador tinha mãdado. E pelejando assi

algus dos capitães do escoadrão do gouernador q esta-

uão junto coele (juando virão sair em terra os três bo-

rnes porque màdou ho recado a dõ Simão não se pode-

rão sofrer q ho não fizessem posto que ho gouernador
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lhes tinha defeso que não desembarcasse, porque auiáo

de pelejar no mar cõ os paraos, & estes q sallaiào em
terra forào Diogo pereyra de sam pa}'0, JVJanuel da ga-

ma , Ruy da costa de Goeis , Fernão de moura, fillio

bastardo de dom Pedro de moura, Gomez de souto major,

lohào de belãcor, da ilha da madeira Sc outros ate vin-

te ou trinta aque não soube os nomes. E como os mou-

ros erão sem conto, & em cada cabo auia deles assaz,

acodirão ali logo muytos: & como os Portugueses erão

poucos posto que pelejarão sem medo, & ihes lizerão

muylo dano cô ferirem & matarê muytos, tàbê ho re-

ceberão, poiq Diogo pereyra foy morto, & fora feridos

mortalmente q morrerão despois , Ruy da costa, Fer-

não de moura, lohão de betancor, & outros cinco ho-

Híês baixos, & taujbem foy ferido Manuel da gama, 8&

outros não podendo sofrer ho grade impelo dos mouros,

se desbaratarão se não lhes acodira loão de melo, &
lorge cabral , & outros dous fidalgos a que não soube

os nomes que estauão cõ ho mesmo loão de melo no seu

barganti: & vedo loão de melo ho desbarato dos que
pelejauão em terra, saltou nela coestes que digo Sc com
outros , & sosteuerã os que yão desbaratados , & tornã-

dose a peleja a refrescar, erão tantos os mouros que
recrecião, que loy necessário ao gouernador acodir llie,

saltando em terra cõ algus fidalgos & caualeiros ques-

tauào cõ ele, & ja a este tem[)o tudo era baralhado, &
todos pelejauão, assi na terra como no mar, & auia

muytos feridos de hua parte & doutra. E sabendo ho

gouernador como dõ Simão ho não podia ajudar, por

grande resistência que achaua nos mouros, vio que era

necessário mudar ho conselho que teuera no modo de

como auia de pelejar com os mouros: & pois ja era em
terra, que lhe compria de tomar a outra estãcia que os

mouros tinhão nu cabo dos paraós pêra ho lugar, pêra

ho que tinha necessidade de mais gente: & foy neces-

sário mandar a Fero mascarenhas cõ algiis dos s<^us ca-

pitães ho que logo fez : & foy com ho gouernador co-
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meter a estancia que digo, de que se os mouros defen-

derão hu pouco & despois fugirão, & com tudo os do

mar se defendião valentemente, como homês que espe-

rauà a vitoria, porque podendose saiuar em terra não

ho queriáo fazer: & parece que era por achar algu va-

gar nos Portugueses, porque como dos que estauão li-

mitados pêra pelejar no mar desembarcarão muytos, não

auia quem auiuasse a peleja de nouo: & pelejauão so-

rnente os que primeiro disse que aferrarão. E assi hu

loão segurado criado de dom Fernãdo jrmão do conde

de Faraão, que ya por capitão dum dos catures de Por-

quá, que aferrou com hum dos paraós que estaua bem
cheo de mouros, & em aferrando saltou dentro só, &
parece que osNaires que yão também no catur, de roís

fízerão afastar ho catur antes que os outros Portugueses

entrassem , & loão segurado como digo ticou só antVe

tantos mouros de que não se podia valer se nàolançan-

dosse ao mar , ho que ele não quis fazer como verda-

deiro Português, antes se arremesou ãtre os mouros q
estauã na popa do parao por onde êtrou ferindo por õde

sua espada podia alcançar, & como erão tantos em de-

masia quasi q ho afogarão & lhe leuarão a espada das

mãos, mas não ho seu brauo coração com que andou

tanto coeles abraços que se lhe sajo dãtre as mãos bem
ferido & recolheose á proa do paraó seguindo ho os mou-
ros & ferindo ho : &tão apertado se vio que virou a eles

& remeteo a hii que ho mais perseguia, & chegouse tâ-

(o a ele que ho leuou nos braços. E neste tamanho a-

perto foy socorrido por outro muyto valente caualeyro

chamado Pêro lorge capitão doutro Catur: & ho gouer-

nador q vio de terra o que lhe acontecera ho mãdou
(ambem socorrer por outros, a que Pêro lorge tirou

desse trabalho com despejar os mouros do paraó, hijs

mortos & outros feridos. E vendo ho gouernador como
os oue pelejauão no mar tinhão necessidade de socorro,

mandou a algíis dos capitães que estauão coele em ter-

ra que ho fizessem : & forão , & com sua ajuda tardarão
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05 mouros pouco em se desbaratar de que saluarão rnuy
poucos, porq quasi todos quvserão morrer: & dos Por-

tugueses q pelejarão no mar náo morrerão quasi nenhús
6 os mais forào feridos. E ho mesmo aconleceo a dom
Simão, que despois de se lhe os mouros defenderem va-

lentissimamenle quanto lhes fuy possiuel não podendo
resistir á fúria dus Portugueses ficando mujtos feridos

& algíis mortos se recolherão pêra ho sertão , & ele se

(oy pêra ho gouernador
,
que deu muylas grac^as a nos-

so senhor por aquela vitoria, &, abra(^ou a loào de melo
por quão bê ho fizera aquele dia , & por quão bõ cõse-

Iho lhe dera. E assi ficou de posse das estancias & dos

paraós , em q forão tomadas duzentas & cincoêta bom-
bardas grossas & níiudas, & delas que forão tomadas
aos Portugueses, & muytas camarás & infindos pelou^

ros de ferro coado & muyta poluora, & grande soma
darleficios de fogo. E tudo isto foy recolhido na nossa

frota & assi os curêla paraós , & entre tanto ho gouer-

nador fez algús caualeyros estando muylo devagar sem
os mouros ousarem de tornar sobrele como costumão.

E despois de queymadas híias dez nãos de carga que
estauão varadas se reculheo o gouernador muylo a seu
prazer. E coeste fejto q os mouros ouuerão por muyto
grande cobrarão os Portugueses ho credito que tinhão

perdido na Índia: & el rey de Calicut começou de per-

der o que linha aquirido, & começou de se estender
pola índia a fama do gouernador, & os mouros lhe co-
meçarão dauer medo.
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C A P I T V L O LXXXIX.

De corno forão dadas cartas ao f/ouernador dei rey Dor-
rrtuz <^ de Raix xarafo : de queixumes de Diogo de

tnelo.

Jlimbarcado ho gouernador foyse a Cananor, onde che-

gou a ôze de Marejo , cujos njouros achou muy(o que-

brados polo desbarato dos paraós de Coulele & dos ou-

tros q eles linháo por inuenciucis, & cuydauão q auiáo

de desbaratar de todo a nossa armada, & derãse por

gastados quando os virão tomados. E el rej' se deu por

destruydo
,
porq em Cananor auia algus paraós, & co-

mo soube que ho gouernador chegou lhe mandou a boa

hora de sua chegada , & hu colar douro & pedraria de

preço q ho gouernador não quisera tomar, & tomou ho

por lhe dizerem todos que ho tomasse, porque era el

rey tão descõfiado que se lho não tomasse, cuydaria que
estaua coeie de guerra, & por isso ho tomou & ho deu
despois ao spirital de Cananor pêra se gastar com os

doêtes & em outras cousas necessárias, & mandou di-

zer a el rey q lhe tomaua ho colar porque não cuydasse

q não era seu seruidor, & que não faria por ele quâto

cõprisse pêra se goardar a amizade q tinha com el Rey
de Portugal seu senhor, o que ele faria sêpre sê dadi-

uas nê j)resentes, &. nunca ho contrairo ainda que lhe

desse quanto auia no mundo, por isso q sem presentes

lhe podia requerer o que fosse seruiço dei rey seu se-

nhor, & que ele ho faria logo. Do q el rey ficou espan-

tado, porque dates tudo na índia se acabaua com pei-

tas: &logo foy visitar ho gouernador á fortaleza, o que
nunca aleli fizera nenhíl rey de Cananor a nenhíi viso

rey nem gouernador da índia, & vianse em hiia lenda

que SP armaua fora da fortaleza. R ho gouernador não

fez nenhu caso daquilo: & el rey lhe festejou muyto de

palaura a vitoria dos paraós, & disselhe que lhe entre-
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garia algus que auia em Cananor com toda a arlelharia

que tinhão, & lhe prometeo de não se fazerem iTíais ou-

tros , & mostroiilhe Inia carta q tinha de] rey de Portu-

gal, em q lhe fazia mercê das ilhas deMaldiua com cò-

dição que fosse obrigado a darlhe tanto cairo quáío lhe

fosse necessário nn índia ao preQO que custaua nas ilhas,

de que el rey de Cananor requereo ao gouernador q lhe

desse a posse por virtude daquela carta. E ho gouerna-

dor lha daua com cõdiçâo que desse ho cairo, de que
lhe pedia cadãno mil bahares

, q fivzê dous mil & oyto

cêtos & vinloyto quintais, q de tãtos era enformado
que auia necessidade na índia. E el rey as nào quis

com aquele encarrego, com o q ho gouernador folgou

por ser proueito dei rey de Portugal
,
porque sabia q

dos quintos do arroz q as nãos que yão ás ilhas paga-

uão, se comprauâo os mil bahares de cairo & mais, &
se pagaua màtimêto a trinta ou corenta homês que lá

estauâo cõ hfi feytor, & todos enrrequecião do mais que
furtauão. E por isto q sabia folgou dei rey não querer

as ilhas, porq ficassem pêra el rey seu senhor, a que
esperaua de dar nelas muyto proueito cõ fazer nelas híla

torre cercada de muro em qne se recolhesse ho cairo &
se podessê defender os que hi esteuessem. E com q na-

to el rey de Cananor nã quis as ilhas de Maldiua corii

as condições que digo, ne por isso deixou de mostrar

que ficaua muyto seruidor dei Rey de Portugal & ami-

go do gouernador, & entregoulhe logo algus paraós que

tinha: & os outros lhe pedio pêra seruirem de carrega:

que ho gouernador lhe cõcedeo cõ tanto q lhe auia de

dar a artelharia q linha & lhe auião de cortar os espo-

rões: & leuãlalos mais & tirarlhes os remos, & assi foy

feyto. E desta n)aneyra ficou Cananor seguro, ode hò

gouernador achou hCi mouro com carias dei rey Dormuz
& de Raix xarafo pêra ho viso rey dõ Vasco da gama J

q tanto q souberão q era na índia, credo q era home
justo, & q os mãíeria ê justiça lhe escreuerào logo , da-

do graças a Deos q ho leuara á índia, õde auia dele

LIVRO VI. BB
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lata necessidade pêra lazer jusliqa : pedindolhe muyto

q lha fosse lá fazer de niuytos agrauos q tinha recebi-

dos no têpo passado de dõ Duarte de meneses, & rece-

bião no presente de Diogo de melo. E com quanto ho

mouro que leuaua estas cartas soube êChaul que ho vi-

so rey era morto, determinou de as dar ao gouernador

que hia buscar a Cochim, & achouho em Cananor : &
ílàdolhe as cartas que leuaua pêra ho viso rey, pedio-

Ihe que as ouuesse por suas, & que fizesse a justiça

que se esperaua do viso rey, pois tinha seu carrego. E
deulhe hu presente de huas poucas de [)erolas & de pa-

nos ricos de Pérsia, q ho gouernador não quisera to-

mar: & tomouho polas rezões que tomou ho colar a el

rey de Cananor: & disse ao mouro as mesmas palauras

que lhe mandara dizer. E logo ho gouernador ho despa-

chou escreuendo a Diogo de melo sobre o que el rey

Dormuz & Raix xarafo se agrauauáo dele, pedindolhe

muyto por mercê da sua parte &. requerendoihe da dei

rey seu senhor que ho nào fizesse, & que ho náo me-
tesse em pressa de os seus trila annos castigarê os seus

sessenta. E pêra que se tirasse a Diogo de melo ho azo

de agrauar estes dous honies escreueo ho gouernador ao

ouuidor da fortaleza Dormuz que lhe mandasse preso hu
home, por cujo conselho deziào que Diogo de melocaya
nas culpas em que ho culpauao. E tudo isto escreueo a

el "rey de Ormuz & a Rayx xarafo, aíiinnandolhe que
quando Diogu de melo não se emmendasse, que ho ti-

raria da fortaleza: & por nenhíi modo os deixaria agra-

uar, porisso que esliuessem muyto firmes na amizade

& no seruii^o delrey de Portugal & lhe escreuesseni

quanto passasse, p«r((ue logo acodiria : & que não ace-

dia logo pulo muyto que tinha que fazer na índia. E ho

mesmo disse ao mouro que leuaua as cartas: que se

partio muyto contête do gouernador, & muyto espan-

tado de quão pouca ou uenhua cobiça linha.
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C A P I T V L O XC.

Do que fez Fernão gomez de lemos no rio de Mãqalor.
E de como lio youernador se recolhco a Coc/tí

^ ^ des-

pachou a Pêro mazcarenhas pêra Malaca.

X artido Fernão gomez de lemos deCananor como dis-

se atras, chegou ao rio de Màgalor cõ as quatro velas

q disse pêra ho goardar. E posfo na sua boca tapou a

q nã podessê sayr dele os cento & tantos paraós de mou-
ros q estauão dêtro

, q prouarão de ho fazer alguas ve-
zes, & nfica poderão cõ os muytos tiros dartelharia q
lhe tiraua Fernão gomez & os outros capitães. E vedo

q sua porfia era por de mais deixara se estar: & estado
Fernão gomez nesta goarda, sobreuierão híi dia híja boa
soma de paraós de Calicut que yão ali carregar. E co-
mo os mouros virão os Portugueses na boca do rio, &
sabião q dêtro estauão os paraós

,
poserãse a tiro dos

nossos nauios & começarão de lhes tirar cõ suas bõbar-

das , & os mouros q estauão dêtro acodirã aos ajudar,
&. hfis du cabo & outros do outro começarão dapertar
muyto os Portugueses, & arrôbarlhes os nauios princi-

palmêle a António da silua a q muytas vezes arrobarão

a galeota. E ele como muyto esforçado caualeyro q era

esteue sempre qdo, ate q Fernão gomez parece q polo

não meterê no fiado leuou ancora & deu á vela pêra ir

pelejar com os paraós do mar, & ho mesmo fizerão os

outros capitães. E ainda bê eles não erão leuados, quan-
do a mayor parte dos paraós q estauão no rio sayrão pê-

ra fora , & dado á vela cõ os outros se fizerào na volta

do mar & acolheranse : & Fernão gomez não os quis se-

guir pêra tornar a tomar a barra & não se acabassem de
sayr os q ficauão dêtro: porê nã lhe aproueitou

,
porq

os mouros desesperados doutro acerto como aqle, se me-
tera polo rio acima ate ôde encalharão. Eesla noua foy

ter ao gouernador estando êCananor: & porq em tomar
BB 2
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05 paraós q ficauã se arrifaua niuyla gele por peqna vi-

toria ouue por escusado ir lá, & por ser ja meado Mar-
ço, & saber q eráo vidas nãos de Malaca onde era ne-

cessário mâdar gète cõ Fero niazcarenhas , deLenninou
de se recollier a Cochim , & perq auia necessidade dar-

roz pêra as fortalezas de Cananor, de Calicut & de Co-

chim , mãdou a dõ Simão de meneses q fosse carregar

dele a Bracelor & a Balicalá, & mãdou coele algiis na-

uios de carrega & húa galé & duas galeotas & algus ca-

tures & paraós ligeiros, & màdouihe q recolhesse cõsigo

a Fernão gomez de lemos & a Gomez martinz de lemos

cõ os capitães com q estauão ê goarda dos rios: & assi

lhe mãdou q quando se recolhesse a Cochim deixasse a

dõ loão de lima a gête de q teuesse necessidade. E is-

to feyto parliose pêra Cochim, ode chegou a dezasete

de Março, & entedeo logo ê despachar a Pêro niazca-

renhas pêra Malaca, pêra ode paríio a oyto de Mayo,
6 foy em híi galeão de q ya por capitão Ayres da cur

jiha q auia de ser capitão mór de Malaca: & assi foráo

mais em sua cõserua hu nauio velho q viera de Malaca,
& híi bargãtim & dous paraós. E nesta armada mãdou
ho gouernador Irezetos & cincoenta homês por saber a

necessidade em q licaua lorge dalbuquerque.

C A P 1 T V L O XCL

Do q. fez dó Simão de meneses a mole Deli
^ ^ de como

se recolheo a Cochim,

J_>^om Simão de meneses despuis q partio de Canancr
foy a ijarcelor & aUalicalá carregar darroz como lhe ho

gouernador mãdara , & fez ho mais que lhe mandou. E
indo de Balicalá pêra Cananor com m)ue velas darma-
da. s. a galé em que ya , & ho galeão de Gomez mar-
tinz de lemos , & a galeola Danlunio da silua , & outra

galeola &, hua carauela, & dous bargantins de que erào

capitães António pessoa & híi Domingos fernãdez & dous
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paraós , topou a monte Deli com seteia paraós de mou-
ros Malabares que } ão lambem buscar arroz aos rios de

Bracelor & de Mâgalor. E como os Portugueses ouue-

rão vista dos mouros foranse a eles, &, eles ver.do os de
supito, & polo niedu que lhe tinháo das vitorias passa-

das cuydarão que erào tomados &: mostraràlhes as po-

pas fugindo quanto luais podião. E dom Simão, Antó-
nio da silua , Domingos fernandez & António pessoa &
os outros capitães das velas de remo derão a pos os pa-

raós seguindo os ás bombardadas, & cinco vendosemuy-
to apressados de dom Simão, Dantonio da silua &, dou-

tros três que os querião aferrar vararão na costa & hi

se perderá &. a gente se saluou, &. Domingos fernandez

& António pessoa que leuauão os nauios mais remeyros
aferrarão dous paraós , & saltarão dentro & matarão ne-

les muytos dos mouros, & os outros saltarão ao mar,
onde também forão mortos & os paraós lhes ficarão , &
dos outros que yão fugindo deíes se forão na volta do
iBar, & deles se acolherão ao rio de Marauia que era

defronte: donde se toparão com dõ Simão, que vendo
os meter no rio determinou dentrar coeles , & logo fez

êbarcar a gête nos baleys & esquifes &- nauios ligeiros

da armada. E remando a boga arrancada cometeo a

barra do rio com grandes gritas & estrondo de trombe-
las , & foy recebido com outro mayor de muytasbôbar-
dadas & frechadas que lhe tirauão algiis paraós que ain-

da não erào de todo recolhidos no rio: & os Portugue-
ses que estauão fauorecidos com as vitorias passadas
não derão pelus pelouros nê frechas dos mouros , & rõ-

pêdo peràlreles trabalhauão cõ os remos por chegar aos

Uíourcs, &c ê chegado deitarão dêtro sete ou oyto pa-

nelas de poluora cõ que lhes poserào ho fogo. De que
os mouros auendo grande medo se laçarão logo ao mar,
& os paraós ficarão ardendo ate que forão de todo quei-

mados. E nesta reuolla Domingos fernandez que era
niuyto valente caualeyro seguio no seu bargantim acom-
panhado de híi parao de húa nao , outros paraós que se
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acolhião pelo rio acima, de que queymou dous com pa-

nelas de poluora , & tirou após os outros: & temendo
dom Simão que se perdesse por ir tão soo, mandou a

Gomez raartinz de lemos que ya em hu esquife que fos-

se após Domingos fernandez & ho fizesse recolher: &
foy tão mofino que indo a isso errou ho canal por onde

auia dir, & deu em seco dõde não pode sayr , & acodi-

rão ali sobrele tantos mouros da terra que ho matarão

ás frechadas, & a dom Miguel de lima filho de dõ Afon-

so de lima com outros quatro. E Domingos fernandez

despois que ho bargantim não pode nadar se recolheo

pêra a barra. E porque este rio era do reyno de Cana-
nor mostrou el rey quando ho soube que lhe pesaua muy-
ío destes seys Portugueses que aqui matarão, princi-

palmente polo fazerem seus vassalos &, recolherem nos-

sos inimigos & os ajudarem & se aluoroqarem cõtra os

Portugueses. E por castigo mandou despois matar al-

gus mouros & Nayres que nisso forão cul[)ados, & man-
dou leuar os corpos mortos dos Portugueses a Eytor da

silueira, pêra que os mandasse enterrar: fazendolhe sa-

ber ho castigo que fizera por suas mortes, & dizendo q
faria mais se fosse necessário. E tudo isto fazia porque

lio gouernadur não teuesse dele algua sospeita & por is-

so lhe fizesse mal. E recolhida per dom Simão sua geií-

te, se tornou a embarcar na frota, & ãdou por aqla pa-

ragem algíis dias pêra ver se passauão algíls paraós de
mouros a carregar darroz, porque ateli por amor que os

rios estauão çarrados cõ os nauios que disse não ousa-

uão lá de ir nenhíis , ne se poderão muytos fornecer de

manlimêtos como dantes fazião
,
que foy causa de no

inuerno seguinte auer no Malabar a mayor fome que
nunca ouue, principalmente no reyno deCalicut. E es-

ta foy a mais perjudicial guerra que se lhe podia fazer,

porque como disse no Malabar não ha arroz que escuse

fome se ho não leuão de fora, & se ho gouernador se

lêbrara mais cedo daquela goarda dos rios mayor fome
padecera ho reyno de Calicut. E vendo dom Simão que
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não passauão mais paraós, & que ho inuerno comeria ua

denlrar, recolheo se a Cochim
,
porque desj)ois náo pu-

deriào com as toruoadas & foyse aCananor: & prouida

a fortaleza de seu quinhàodarroz se foy á de Calicut
,

a que íâbê deu ho arroz necessano , &. quàdo foy pcra

deyxar algíia gente a dom ioão de lima de que tinha

necessidade por se esperar cerco naquele inuerno , nao

queria ficar nenhu home de qualidade, porq ho gouer-

nador não assinara os que ficassem , & porque se enfa-

dauão do trabalho da guerra que esíaua certa. C vendo

dom Simão que nenhíl homem honrrado queria ticar,

tomou ate cento & vinte homens desses baixos , & por

forc^a os deixou na fortaleza, & assi ticou a fortaleza sem
gête de vergonha se nào a que dom loâo ja tinha que

erão algus seus parentes , amigos & criados , & a outra

se foy inuernar a Cochim, onde esteue sem fazer ne-

nhum proueito, & poderá fazer muyto no cerco que el

rey de Calicut pos sobre a fortaleza, com que esteue

muyto perto de se perder: & milagrosamête a saluou

nosso senhor como direy a diante. E prouida esta forta-

leza como digo por dom Simão, foyse a Cochim : onde
chegou ho primeyro de Mayo encontrado de mu} tas tor-

uoadas que lhe sobreuierão no caminho. E com tudo

despois de ele recolhido a Cochim os mouros de Calicut

pola necessidade grandíssima que tinhão darroz seauen-

turarào ao mar, &. forão por ele a Bracelor & a Man-
galor de q trouuerão algíís {)araós ; que se isso não fora

morrerão todos de fome. E porque os gentios a pade-

ciâo por sua causa lhes queriào muyto grande mal, es-

pecialmente os Nayres : que lhes dizião cada dia que
eles não sabião mais q fazer estar mal a el rey de Cali-

cut com os Portugueses: &:. porem que não erão pêra ho

liurar da guerra que lhe fazião , & que eles os fazião

padecer a fome que padeciào & auiào de fazer perder

ho reyno a el rey : &, assi outras cousas com que os

mouros andauào muy alauercados.
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C A P I T V L O XCII.

De como foy morto Christouão de brito
, ^ os outros ca-

pitães desbaratarão as fustas de Dabul.

Q uando ho gouernador se partio de Goa pêra ir aCo-
chim tomar posse da gouernaníja , deixou a Frãcisco de

sá que ficaua por capitão de Goa hua armada de quatro

fustas & seys bargantis que ho gouernador mãdara fazer

de paraós pêra goarda daqla costa ate Dabul. E a capi-

tania mór desta armada se deu a hilí fidalgo chamado
Christouão de brito que era alcayde mór da fortaleza de

Goa muy esforçado caualeyro, & por isso desejaua de
seruir naquela armada ates q estar ocioso em Goa. E
andando ele em goarda daquela costa, ouue por vezes

niuytos recontros com frotas de mouros <le Calicut a

que fez muyfo dano. E andando assi foy hií dia ter aa

barra de Dabul, ode sendo sabida sua chegada ho Ta-
nadar mandou logo encher de quatro cêíos rumes sete

grandes fustas & hua galeota q estauão muyto bem ar-

madas dartelharia & esquipadas de remeyros & por seu

capitão moor foy híi valete turco cujo nome na soube

que ya na galeota, & sayrão com determinação dafer-

rarem com os Portugueses que serião ate cento & cin-

coêta & matarênos a todos, & assi como sayrão do rio

pe forão dereytos a eles, & ho mesmo fez Christouão

de brito: & com grande estrondo de gritas & de tiros

dartelharia & espingardadas se abairroarão ascapitainas

& quatro fustas dos rumes com outras tantas nossas, &
começouse húa braua peleja antre os Portugueses Gru-
mes q todos pelejauão valentemente. E neste cõflito fo-

rão dadas a Christouão de brito juntamête duas frecha-

das no pescoço q ambas lhe passarão hum gorjal de ma-
Jha que tinha com quãto era fina , & fleranlhe por tal

parte que logo cayo morto, mas nem por isso os Portu-

gueses desacoroçoarão , ates com ho pesar da morte do
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seu capitão nioor parece que se esforçarão mais pêra a

vino-ar, & com hu brauo itnpelo dera tão rijo nos rumes
que os êtraráo por força matando híis & fazendo saltar

oulros ao mar, de que despois os mais forào mortos: &
outro tanto aconteceo aos outros quatro capitães dos

quatro bargantins que aferrarão com as quatro fustas

dos rumes; q também os entrarão & axorarão , & os

das outras vedo isto não quiserão aferrar & voltarão, &
por se saluarê dos Portugueses q yão após eles derào á

costa ode se as fustas espedaçarão, fc a galeota cõ as

quatro fustas ficarão ê poder dos Portugueses, de que

nesta batalha forão mortos cõ Christouào de brito seys

& todos os q aferrarão forão muyto feridos, & dos ru-

mes forão mortos a mayor parte. E coesta vitoria q foy

muylo grade pêra quão abatidos estauão os Portugueses

por aqla costa, & quã soberbos estauão os mouros cõ

as vitorias passadas se tornarão aqles capitães Portu-

gueses pêra Goa, de q Fràcisco de sá mãdou a noua

ao Rouernador.

C A P I T V L O XCIIÍ.

De hu milagrcso feyto q fizerão vinte Portugueses na
ilha de Ceilão.

XJL-tras liça dito como desfeyta a fortaleza de Ceilã Fer-

não gomez de lemos q a foy derribar deixou êtregues a

el rey de Ceilão ho ff^ytor q lá íicou , & ho escriuão &
quinze Portugueses q íicauão coeles

,
porq assi ficauão

mais seguros. E tornado Fernão gomez á índia, soube

Baleacê híj mouro de Calicut & pricipal armador dos

paraós q se fazia naquele reyno como a fortaleza era

derribada, & quão poucos Portugueses lá ficauão, &
pareceolhe que pois ficauão entregues a el rey de Cei-

lão q lhos êtregaria se lhos pedisse. E coesta determi-

nação partio pêra lá em quatro paraós , em q leuou be

quinhêtos homês de peleja. E chegado a Colijbo foy fa-

LIVRO VI. CC
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lar a el rey & disselhe q os paraós delrey deCalicut pe-

lejarão cô a armada do gouernador da Índia: em q fora

desbaratado & morto cô quàtos Portugueses yão nela,

pelo q el rey de Cochi & de Cananor & todos os outros

da índia tinhào cercados os Portugueses q morauào ê

suas terras. E por isto ser assi el rey deCahcul lhe mà-
daua rogar q lhe mandasse aqles Portugueses q tinha

pelo mfsmo Baleacê. Do q el rey ficou mujlo espãtado,

& não ho creo por lhe parecer q os Portugutses nào po-

dião ser vêcidos tão asinha: & disse q aueria st-u con-

selho. E ido Baleacê mâdou chamar ho feitor & escri-

uão & algiis dos outros , &l conloulhes o q lhe baleacê

dissera, pergiitandolhes se seria verdade q ho goutrna-

dor da índia era desbaratado. E eles lhe liísserao q e<n

nenhiia mane3^ra podia ser, porq auia anos q nao se a-

julara tàta gête na Índia como êtào : & mais q o gouer-

nador era mu} to esfurt^ado cauale}ro, q ho nau auião

os mouros de puder desbaratar : &, q os iiiourus por serê

ímigos dos F^ortugueses aleuatauào aquilo. E por asse-

gurarê mais el rey, disserallie q atadasse saber aa Ín-

dia se era verdade o q dizia Baleace : & se ho fosse q
então fizesse o q quisesse. E como el r^v era bô home
parecet>lhe isto be , & disse a Baleacê q nao auia dêtre-

gar os Portugueses ale iià saber certo se era verdade o

q ele dizia. E cuydãdo ele q el rey nà qreria lato aue-
liguar aqla verdade , & q diria aquilo por se escusar
dêtregar os Portugueses : disse q njadasse saber á Índia
o q lhe dizia. E el rey ho fez assi, escreuêdo ao gouer-
nador o q passaua. E quando ho messegeiro chegou a
Cochi, chegaua ho gouernador de deslrujr Coulele , &
vio os paraós & artel liaria q tomara. E vedo Baleacem

q el rey nà lhe queria dar os Portugueses, determinou
de os tomar por força : confiado q por a gête da terra

ser fraca nào lhe poderia resistir. E porq nào pude sa-

ber miudamente como isto foy , nào côío as particulari-

dades q nisto ouue : se nào q el rey se pos a todo risco
cõ os mouros por defender os Portugueses , a q deu to-
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da a ajuda de gele q pode : & eles sendo vinte no niais

indo muyto diãle da gele cõ que os el rey ajudou, forào

cometer os mouros q erào quinhêtos, & pelejarão coeles
cò hu esforço tao sobre nalural, q era cousa despàlo
grãdissimo defenderêse ião poucos de lãlos, quãío mais
oflenderênos cõ mafarê bê cincoêta deles, & ferirê tãtos

q os desbaratarão & íízerão fu^ir como cabras, & os
q[

escaparão se acolhera a dous paraós q linhno no mar: q
os ou(ros dous estauão varados & ficara. E Baleacê se

foy muylo corrido de ser desbaratado de (So poucos Por-

tugueses & discuipauasse q aqla vitoria fora milagrosa,

& q Sàtiago os ajudara na batalha. O que se deue de
crer sem duuida, porq não era possiuel q tão poucos

desbaratasse tamanho poder de gête íicãdo todos viuos.

E eirey de Ceilão ficou fora de si vedo híja cousa tão

fora de natureza, & não auia hôrra q não fizesse aos

Portugueses, & assi ho fazião os seus, principalmente

os q forão na batalha q mais se ocuparão em recolher

ho despojo que em pelejar.

C A P I T V L O XCIIII.

Do q António de mirada dazeuedo fez no cabo de Coar-

dafum ^- em XaeL

A-ntonio de miranda dazeuedo que ya por capitão mór

da armada q ya ao cabo de Goardaíu , assi pêra fazer

presas como pêra tomar as duas nãos de madeyra q yão

de Diu pêra ho estreito, âdou tãto por sua viagem q
chegou á paragê onde as auia desperar, k assi as nãos

que saysem do^ estreito. E postos os capitães cada hfi a

seu cabo vigiauase ho mar tedo teto no q podia vir. E
andando assi, chegou híia fusta de mouros Malabares

carregada de pinêta q ya pêra dêtro do estreito, q foy

tomada: & despois hu zãbuco q saia do estreito pêra

Diu carregado de mercadorias, &^ húa terrada cò caua-

los, & ludo isto se tomou sê peleja. E nestes dias qos
cc 2
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Porí-Ugneses aqui ádarao nuca as nãos de madeira pas-

sarão ao menos q fosse vislas. E vedo Anlonio de mi-

rada q se lhe comecaua de gastar a mouí^ào & q as nãos

não yào, na quis mais esperar, & desferio vela cami-

nho de Xael seguido ho os outros nauios, porq ho ma-
daua lá ho gouernador a pedir a el rey oytéta bôbardas

q tinha de hua nao portuguesa q ali dera á costa & se

perdera: & assi aigila artelharia q ali ficara a do Luys
de meneses. E chegado ao porto de Xael , mâdou reca-

do sobrisso a el rey, q nê lhe màdou fazer nenhii rece-

bimêto, nê lhe quis dar a artelharia por estar ainda ma-
goado do dano q ali fizera do 1-uys de meneses. O q
"vedo António de mirada, determinou de se vingar ê do-

ze nãos de mouros q estauâo no porto: & cometendoas
cõ os outros capitães de sua armada desbaratou os mou-
ros q as quiserão defender, matando & ferindo muytos,
& queimou sete nãos, & as cinco forào tomadas a fora

hCia q deu á cosia, &. nestas se achou muy rica merca-
doria : & porq ho galeão de Manuel de macedo fazia

muyta agoa &, tinha necessidade de se tirar a mote,
n)àdouho coesta presa aChaul recolhida toda ê duas das
uaos : & assi leuou a torrada dos caualos. E chegou a
Chaul a saluamenío: & António de miranda cum os ca-
pitães que lhe hcauão se t'uy inuernar a Mazcate.

C A P i T V L O XCV.

De como Martim afonsv de melo jusarte chegou aa ilha
de Banda.

urâdo a guerra âlre António de brito & el rey de
Tidore como atras disse entrou ho mes de laneiro de
M. D. XXV. em q António de brito despachou quatro
jungos pêra Malaca: & foy por capitão mór Marti afon-
so de melo jusarte ê hú galeão q corregeo a sua custa
pêra se ir: & foy ter a Bàda ao porlo de Lulalão: &
por amor da guerra passada não folgou a gele da terra
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cô sua vida, antes lhe pesou tiiujlo: & não se fiauào
dos portug-ueses , nê queria sua cõuersatjào : o q tàbê
eies íaziã, E estado assi soube iVlarli afôso q na ilha de
JViira hiia das de Bâda eslaua hú jungo da cidade de
i^atane q estaua de guerra cô rnalaca: partio Jogo pêra
lá no seu galeão cõ determinará de ho qymar. E no ju-

go estauâo niuytos mouros q quãdo ho virào se poserão
em armas: & cò quanto ele nào leuaua mais de alexxx
ou xl. portugueses mãdou q aferrassem o jugo: &ê che-
gado lhe deitara muytas panelas de poiuora , com q ho
íogo se acêdeo nele: Sc começado de arder os mouros
se laçarão ao már : & ardeo hojungo cõ a fazêda q era

muyta: & em táto os nossos matarão algús mouros íis-

gàdoos no mar: &c como Marti afonso estaua escàdaliza-

do destes de Bãda lhes começou de fazer guerra coque
CS trataua muylo mal.

CAPITVLO XCVI.

Do q acôieceo a do Garcia anriqz : ^- a Marti afôso de

melo jusarte na ilha de Bâda,

Atras fica dito como do Duarte de meneses sedo go-

uernador da Índia a requerimento de lorge dalbuquer^

capitão de iVialaca , lhe deu a capitania da fortaleza de

Maluco pêra cada híi de seus cunhados. E vedo lorge

dalbuquerque q dõ Garcia àrriquez q era hu deles nã

podia seruir de capitão mór de Malaca pt-r ser prouido

desse carrego Marti afonso de sousa. E porq pola guer-

ra q ele lazia a liitào , Malaca estaua i)acitica , & dõ

Garcia podia ir fazer seu proueito : determinou de ho

màdar a Maluco cõ a prouisam q tinha de dõ Duarte

pêra ser capitão da fortaleza por lhe António de brito

ter dates escrito que a queria deixar. E porque poderia

ser q António de brito se mudasse daquela võtade, &
nào quereria alargar hu anno que ainda tinha por ser-

uir , & mais por a prouisam que leuaua ser confusa &
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pouco firme, mandoulhe que se ho tal acôtecesse : que

ele se tornaria a Banda & hi faria hua casa forte pera

que podesse estar hi algií tempo fazendo seu proueito:

&, apercebeo ho pera hua cousa & outra, dádolhe dous

nauios redondos & híj jungo de ctiberla, & híia fusla

em q leuaria ate sessenta Piirtu2:neses de peleja a fora

os nriarinheiros & bombardeiros, & partio pera Bàda em
faneyro de mil & quinhêtos & vinte cinco. R chegado a

Banda achou Marti m afonso de melo jusarle que esta-

ua de guerra com os da ilha, de quem fez queixume íi

dõ Garcia pedindolhe que ho ajudasse nela: o q se ele

offreceo a lazer de boa võlade por ser muyto esforçado,

& lhe parecer q Marli afõso tinha rezào ê fazer aqla

guerra. E acordarão ãbos de dous q tomasse a cidade

de Lotir cabeça de todas as pouoaçôes da ilha
,
porq ali

era a força da gête , & aqla vêcida ficaua toda a ilha

em paz. E isto acordado, aperceberãse pera isso , &
hii dia saltarão ê terra perlo de cê Portugueses & pose-

rão logo ho fogo a certos jungos que eslauão varados,
que forão queymados, & entrado mais a diãte pera a
cidade acharão na cercada de fortes trãqueyras, & al-

gíia gente que as defendia, & dom Garcia & Martim
afonso poserão diante algíjs espingardeyros queleuauão,
& cometerão dêlrar a trâqueyra, donde lhe tirauãomuy-
tas frechadas, pedradas & arremessos: porem cheg-ãdo
os nossos espingardeyros fizerão desaliuar algfia gête da
tranqueyra com que os Portugueses começarão dentrar,
mas foráo muyto poucos pera a gente sem conto dos
mouros que logo recreceo, & forão íãtas as frechadas
sobre os Portugueses que era espãto, & assi muylos ar-
remessos , & díi foy dom Garcia ferido no pescoço por
não leuar gorjal : & assi foráo feridos outros da sua com-
panhia , & por isto não passarão dali & se tornarão a
êbarcar deixado feyto pouco dano aos imigos, & não
quiserào mais sayr ê terra, & do mar fazião ho mal qpodiâo aos imigos : & assi esteuerão ate a mouçâo pera
Maluco como direy a diante.
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C A P í T V L O XCVII.

De como Martim afonso de sousa capitão mor do mar
de Malaca pelejou com Laquexúnena : ^ de como Joy
morto com outros.

Oiniindo el rey de Bítào muyto a destruyção que Mar-
ti afonso de sousa fizera na costa de Pão & Fatane, de-

terminou de se vingar, & luais sabendo por suas es})ias

como dò Garcia anrriqz era partido pêra Bàda cô })arle

da armada de JVlalaca, em q tàbê leuaua gête cô o q
ficou pouca ê Malaca , & ao menos na lata como era

necessária pêra a defensam de Malaca. E por isto lhe

pareceo a el rey de Binlào q linha tempo pêra se vin-

gar: & determinando de ho fazer, armou vinte lancha-

ras grandes em que yão mil Sc duzentos homens de pe-

leja apercebidos de muylas armas &. petrechos de guer-

ra, & mandou por capilâo mór delas Laqueximena, que
jurou de lhe leuar a cabec^a do feytor Garcia chainho (q
tão auorrecido era antre os mouros de JBintào) & assi

hu par doi nauios da armada de Martim afonso. E par-

lio Laqueximena tão secretamente que chegou a Mala-

ca sem ser sentido: se nâo quando hiia manhaà <iia de

nussa senhora de Marido chegou de supito &, desembar-

cou na pouoa<^ào dos Quelis , onde a sua gête começou
de matar &, roubar na gente da terra

, q salteados da-

quela mane} ra comet^arão de surgir al^uanlando muy
grandes grilas, que h^go forão ouuidas de Jorge dalbu-

querque 6c de Martim afonso de SGUsa & doutros que

eslauào na igreja ouuindo missa. E conhecendo q aqui-

lo era rebate dimmigos, leuantouse hu valente caualey-

ro chamado A}res coelho & disse a lorge dalbuquerque

que acodissem a aqla ^ête que os inimigos matauào : &
lorge dalbuquerque disse que si, & màdou por lerra

Garcia chainho com oylêla Portugueses & antreies forão

Nicolao de sa, Aotà daguiar, Frãcisco bocarro, Ruy lo-
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bo, Gaspar velho, Simcio níendez, & obra de vinte bo-

rnes da (erra, & por mar mãdou que fossem Marlim
afonso de sousa & Manuel falcão em duas fustas que
não auia mais nauios de remo & nelas forào setenta Por-

tugueses em cada bua trinta & cinco, em q entrarão

Ayres coelho, Francisco fernandez leme, Aluaro bute-

Iho, Garcia queymado, Francisco rabelo, Gaspar bar-

budo, António carualho, loào serrão, & partirão todos

a bua, híis per mar outros per terra. E sintindo Laque-
ximena que os Portugueses yào , recolheo sua gente ás

lancharas: & porque a nossa arteliiaria que estaua ê

terra lhe não fizesse nojo por estar perto, & tãbem por-

que tirasse Pdartim afunso pêra hc mar que lhe não po-

desse escapar fez que fugia, não se alargando muyto
dele, nem tirado nenhíaa artelharia porque não deses-

perasse de lhe poder chegar & se tornasse. E Marlim
afonso cuydando que lhe fugia ho ya seguindo muyto le-

do , tirandolhe muytas bombardadas & dando com sua

gente grandes apupadas. E sedo afastados de Malaca
hua boa legoa que era o que I^aqueximena queria: fez

ele volta com seus capitães a Marlim afonso & a Ma-
nuel falcão , desparando neles toda sua artelharia : &
assi como yão tirando assi os yão cercando de modo
que os tomarão no meyo : & dado grandes grilas come-
çarão as bombardadas de se amiudar mais du cabo &
do outro: porem como a artelharia dos immigos era
mais, assi tirana mais bombardadas, & erão tão bastas
que estando António carualho, que agora he feytor da
casa de Ceita antre íoào serrão & outro forão eles íeua-
dos em pedaços de dous pelouros, & ele ficou saluo. E
nisto os iiumigos se chegarão tanto aos Portugueses que
ahalrroarào com as fustas, metêdo as proas das lancha-
ras por antre as suas apelações

,
/içando com os Portu-

gueses a bote de lança, & a golpe de espada: & cada
fusta estaua aferrada de quatro lancharas & Martim
Afonso, & Manuel falcão começarão desforçar os seus,
dizendo que naqueles perigos tamanhos se via ho poder
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de nosso senor que se encomêdassem a ele, Sc que os

esforçaria. E assi foy que nunca es mouros os potleríio

entrar, & cansados hus afastauanse & chegauào outros,

& todos tirauão muytas espígardadas , frechadas de fre-

chas eruadas , laças darremesso de trinta palmos dasle

& dous de ferro: azagayadas de paos darecn tostados,

& de canas tostadas que fazem grande passada. E tudo
isto era tanto em demasia, que as fustas dos Portugue-
ses estauão todas pregadas, assi nos mastos como nas

vergas, tendais, coxias & amuradas, & muytos deles

estauão pregados nas mesmas fustas por muytas partes

do corpo, & ficauão em pé mortos que não podião cayr
de pregados: & foy a mais braua & espantosa peleja

que nunca naquelas partes nem na índia se vio, nem
em q morressem tantos Portugueses, nem que durasse

tanto: porque durou das duas horas despois de meyo
dia ate horas daue Marias , & forão mortos corenta &
dous Portugueses, & atreles forão Martim Afonso de
sousa, Ayres coelho, Aluaro botelho, & Francisco ra-

belo, & feridos oyto , & destes o que menos feridas ti-

nha erão três, & este foy António carualho, & os ou-
tros ate dez, & dos mouros forão mortos duzentos &
vinte, que de hum soo tiro da nossa artelharia morrerão
corenta & dous, & foy arrombada híia das lãcharas. E
se a frota dos Portugueses fora de mais velas não esca-

para nenhum. E vendo Laqueximena morta tanta gen-

te da sua & ferida, & a outra muyto cansada, & es-

pantada da valentia dos Portugueses, mandou que ces-

sasse a peleja, & afastarãse pêra ho mar: & assi liurou

nosso senhor os Portugueses que ficauão viuos.

LIVRO VI. DD
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c A p I T O L O xcvm.

De como os Portugueses que escaparão da batalha tor-

narão a Malaca.

xV-faslados os immigos derão os Portugueses que fica-

uão viuos muytos louuores a nosso senhor por escaparê

de tão braua peleja como aquela foy : &estauâo tào ca-

sados os sãos & os feridos tão fracos que não auiaquem
se podesse bolir: & pola necessidade que tinliâo se es-

forçarão ho mais que poderão pêra se partirem como fos-

se bera noyte, & trabalharem porq chegassem a Mala-
ca, dõde se acharão cinco legoas que tanto os leuou a

corrente. E António carualho que estaua menos ferido,

disse que gouernaria a fusta em que estaua òc a outra

iria a pos ela : & assi ho fizera. E quis nosso senhor

que as fustas tinhão as vergas dalto, que sem isso não

poderão dar ás velas , & forão cõ ho terrenho ate hiía

legoa de Malaca onde surgirão q não poderão mais sur-

dir por amor da maré que vazaua , & ali esteuerào es-

perando ate ho meyo dia pola viração. E neste têpo tor-

nou Laqueximeua de mandar enterrar os seus mortos,
que forão enterrados na ilhaDupe, & apareceo ao mar,
& como não sabia a maneyra de q os das fustas ficarão,

nã ousou de tornar a pelejar coeles , temendo que ho

acabassem de destruyr : & ãdaua balrrauêteãdo a vista

deles, cora que lorge dalbuquerq se agastou muyto por

ver quão perto os mouros andauâ das fustas & viaas sur-

tas , &, não sabia como não se yão pêra terra a remos.

E parecendolhe aquilo mal, mandara de boa võtade ver

o q era se teuera algíj parao ou fusta, mas não tinha

mais que dous nauios redondos de gauea, que tinhão

necessidade de muyta gente, & receaua a armada dos
mouros q andaua a vista, &, por isto não ousaua de os

mandar: & as duas fustas esteuerão ejn muyto risco de
serem tomadas pelos mouros se as cometera , mas como
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digo não ousauão. E vinda a viração, Manuel falcão

mandou dar ás velas & foyse pêra ho porto de Malaca
,

& por conselho Dantonio carualho ya a artelharia das

fustas carregada, pêra que a desparasseiii em chegando
ao porto: porq os da terra vedo este sinal dalegria cuy-
dassem que vão os Portugueses vitoriosos & não ouues-
se antreles aluoroqo de se quererem leuantar. E che-

gando as fustas ao porto que despararão a artelharia,

acodio lorge dalbuquerque & ho alcayde rooor com ou-

tros cuydando que ya Martim Afonso muyto vitorioso,

se não quando vio tantos mortos, & lhe contarão como
passara o feyto , &. vio as fustas como yão pregadas

,

chorou com tristeza & magoa de tamanho desastre co-

mo aquele fora. E porque a gente da terra cuydasse co-

mo cuydou q os Portugueses ficarão com a vitoria, não
quis que tirassem os mortos das fustas se não á mea
noyte, & forão soterrados dentro na igreja. E coeste

ardil se encobrio ho desbarato dos Portugueses aos da
terra, a q dizião que Martim Afonso de sousa & outros

homês conhecidos que falecerão estauão doentes
,

por-

que os não achassem menos.

CAPITVLO XCIX.

Do q Laqueximena fez no Colascar : ^ de como se foy
fera Bintão,

V endo Laqueximena que os Portugueses nã querião

sayr mais a pelejar coele , determinou de se vingar do
mal que recebera na gête da terra , & foyse a hiia po-

uoação de Malaca afastada híi pouco do corpo da cida-

de que se chama Ct)lascar & desembarcou ali cõ toda
sua gête. E quando os moradores do Colascar que erão

gêtios virão os mouros sobre si, receando que os matas-
sem , se lhe ent reg-arão com cõdição que lhes dessem
as vidas & as fazêdas , & q se iriâo coeles pêra ode os

quisessem leuar. E Laqximena os mandou embarcar na
DD 2
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sua armada com molheres , filhos & fazenda. E despe-

jàdose ho Coiascar foy lorge dalbuquerque auisado dis-

so por hu Christão da terra chamado lacome, & lorge

dalbuquerque màdou a Garcia chainho que fosse com
seteia Portugueses Sc desse no rabo dos imigos se visse

tempo pêra isso: o q veria em chegando a hú regato

que corria por antre a cidade &, ho Coiascar, & partio

em anoytecendo. E chegando ao regato donde auia de
descobrir terra, leuauào os Portugueses tamanho dese-

jo de pelejar que nííca Garcia chainho os pude deter

pêra saber o que faziào os imigos: &, passando ho rega-

lo foràse derej tos ao lugar dõde os mouros se acabauáo
de sayr têdo ja os gêlios embarcados. E quàdo sentirão

os Portugueses cuydando q fossem jnais , embarcaranse
cÕ muyla pressa & afastaranse pêra ho largo. E tudo is-

to virão os Portugueses com ho grande líiar que fazia,

& não poderão fazer nenhíi dano aos mouros. O que ve-

do Garcia chainho, mandou meter ho lugar a saco, em
q fuy achado algíí arroz com que se alegrarão muyto
por auer grande falta dele ê Malaca & ser muy caro :

& assi forào achados algus espigardõeí & bert^os , & hii

pouco de gado Si, assi algíia mercadoria. E coesta presa

se tornou Garcia chainho a Malaca, õde chegou á mea
noyle , & Laquexiniena se foy a Bintão deixando feyta

em Malaca tan)anha perda»

C A P I T V L O C.

De como Baltesar rodricfuez raposo ^ Aluara de brito

ãcsbarQiarcw Laqueocãnam ^- el rey de Dráguim,

X^aqui a algfis dras não sabendo ei rey de Bintão ho

grade dano q a sua gête fizera aos Portugueses, & cuy-

dâdo q ela somèle ho recebera deles , determinou de se

vingar em el rey de Linga vezinho de Malaca por ser

amigo dos Portugueses, Si lhe socorrer cô mãtimentos,

Si. mãduu sobrele el rey de Draguim seu genrro Sc Laq-
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ximena com cenlo & sessenta lancharas em que iriào

oyto mil mouros bem armados & apercebidos de muyla
arleiharia & de muytas munições. E estes dous capi-

tães cercarão el rey de Liga por mar & o aperlauào
muyto. E nà se atreuêdo ele a liurarse da opressam que
lhe dauào, màdou pedir socorro a lorge dalbuíjuerque,

alegandoihe as boas obras q lhe linha feytas em sua ne-

cessidade. E como por essa causa el rey de Bíláo lhe

fazia aquela guerra: & posto que lorge dalbuquerque
estaua em tania necessidade de gête por quào pouca li-

nha & essa ainda ferida. E cansada a niayor parte de-

la, determinou de lhe socorrer pola obrigat^ào em que
lhe era: Sc porque fosse exemplo aos outros amigos dos

Portugueses que folgassem de os ajudar quando lhes fos-

se necessário, porê como em Malaca se sabia a grande

frota que estaua sobre el rey de Linga, & os Portugue-

ses estauâo cansados & enfadados de tala guerra: com
muyta diíhculdade achou quê lá quisesse ir. E com tu-

do forão cincoenta Portugueses nos dous nauios que dis-

se , em que forào por capitães hum Aluaro de brito &
hii Baltesar rodriguez raposo natural de Beja. E naue-

gando por sua uiagê , chegarão a húas ilhas que estão

a tiro de falcão da de Linga , & ali surgirão por vazar

a maré & as amarras das ancoras com q surgirão esta-

uâo forradas de cadeas de ferro ,
porq lhas não podes-

sem os ímigos cortar. Laqxiraena & el rey de Draguim

q virão os nauios dos Portugueses hcarã muyto ledos,

parecendolhes q lhes não podião escapar, & mandarão
iazer grades alegrias por toda a frota. E ás duas horas

despois de meyo dia mãdarão saber se era baixa mar de

lodo pêra irem pelejar cò os Portugueses : o que eles

entenderão logo vendo hu balão que ho ya saber, Sc fi-

zeranse prestes pêra a peleja com muytas panelas de

poluora, & rocHS de fogo & ceuarão suas esjãgardas q
lodos tinha, & porq os mouros os não podessê aferrar

cubrirã os nauios cõ huas esteiras de rota de bêgala q
chegauào das êsarcias ate a agoa , & somente as popas
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& proas ficauão descubertas. E sendo a maré vazia aba-

larão os immigos pêra os Portugueses repartidos ê duas

batalhas cada híia doy tenta lancharas : com grade arroi-

do de instormentos de guerra, que tocauão de quando
em quando. E cessando os instormentos aleuãlauão os

mouros muyto grades gritas, & a pos ela cantauão em
lingoa malaya ao som dos remos. Ia vos jazedes peixes

nas redes: porq cria sem duuida que assi estauão os

Portugueses
,
que cõ quãto viâo ir cõtreles tamanhas

nuuês de nauios q cobrião o mar, cõ tamanho estrõdo q
ho faziào tremeter. Estauão todos muyto esforçados cõ

a esperãça em nosso senhor: & ho primeyro home que
pos fogo a hu falcão foi António carualho que atras no-

meey. E quis Deos que acertou em hua lanchara & ar-

rombou a, a q os Portugueses derâo hua grade grita,

dizendo. Vitoria, vitoria: q Deos he cõnosco. E logo

tirarão outros quatro tiros, & arrombarão & desapare-

lharão outras õze, em q forão mortos muytos mouros. O
q quebrou grandeméte os spiritos aos outros. Laquexi-

mena & el rey de Draguim tambê mãdarão poer fogo á

sua artelharia q erâ muytos falcões de metal , & fazião

remar muyto rijo pêra chegarê aos Portugueses & os a-

ferrarê: q coisso esperauão de os matar a todos & não

cõ a artelharia, & quãdo forão pêra ho fazer nunca po-

derão apegar os arpeos por amor das esteiras : q aqle

dia despois de nosso senhor forão saluação dos Portu-

gueses. E bê parece q ele por sua misericórdia lhes ins-

pirou aqle ardil
,
porq se os mouros os aferrarão segudo

erão muytos & eles poucos não escapara nhíi. E vedo
Laqximena & el rey de Draguim q não podia aferrar os

Portugueses deshonrrauão os seus de couardos & fracos

com q eles se desfazião em tirar frechadas sem coto de
frechas eruadas , & muytas espigardadas , & tãtos arre-

messos de laças & azagayas q cobrião ho ár
,
pelo q ne-

nhiaa parte ficou dos corpos dos nossos nauios nê dos

mastos , nê das vergas q não fosse pregada deles que
pareciâo porcos espis, nem ouue amarra, nê corda, nem
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enxárcia q não fossem trincadas. E os Portugueses com
quanto erão combatidos tão brauamête, nào perdiâo ho

esforço pêra se defêderem , & parecia q nosso senhor

]ho acrecentaua de cada vez mais, tirado hus muytas
espingardadas, outros com })anelas de poluora &, outros

com rocas de fogo. E conio os nauios dos imigos erâo

tâtos nào perdiâo nenhíj tiro, que com lodos faziâo inuy-

lo mal aos imigos : em tanto que desparâdo cõ liu ca-

melo meterão no fundo dezasete lancharas em que mor-

rerão bem duzêtos mouros: a que os Portugueses derão

hua grande apupada. Do que corridos Laqueximena &
el rey de Draguim , apertarão com os seus que se che-

gassem muyto mais aos nossos nauios: & assi ho fizerão

ate se pegarê coeles de lodo. Ea batalha se renouou se

se podia renouar, & a pressa lambe se acrecentou nos

Portugueses em se defenderem. E tomando António
carualho que estaua na popa d\j dos nauios hua panela

de poluora pêra a deitar nas làcharas q a tinhào cerca-

da, rogoulhe hii Afonso gil que lha deixasse deitar por

estar mais a tiro, k, ele lha deu: & em Afonso gil a

lon>ando dalhe nela da parte dos inimigos hua azagaya,

& quebrandolha cayolhe aos pés , &. acendeose ho fogo

com q foy queynjado em quantas parles estaua desar-

mado, &- o fogo se ateou na mezena do nauio. E cuy-

dàdo os immigos que ardia ho nauio derão hua grande

grita, remetendo pêra entrar j)elas duas portinholas que
goardão ho leme, a que algias dos Portugueses acodirão

logo, & coeles ho condestabre do nauio que se passou

dianle de todos pêra dar fogo a dous berilos que es(a-

uào nas portinholas. E couiO ja os imigos estauão sobre

os berCjOs & erão muytos não podia ho condestabre poer

ho fogo, & cõ menencoria apanhou poios cabelos hu de-

les que achou mais á mão, & com ho punho da espada

lhe quebrou os deles &. os beií^os, & deu coele entre os

outros q eslauão nas lancharas pêra entrar polas porti-

nholas, que vendo aqle tão mal tratado na quisera êtrar,

& os que entrauào despejarão : cõ o q ho condestabre
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teue lugar de poer ho foo;o aos berços, que desparãdofi-

zerào hua espàtosa esborralliada nos imiiiigos , leuãdo

cabeças, braços & pedaços dos corpos de íiiuylos q ali

acabarão suas vidas: & outros ficarão feridos &, aleija-

dos, com que todos os outros da armada ouuerao tama-
nho medo q se afastarão & fugirão se aj)roueitarem os

brados de Laqueximen.i, nê dei rey de Draguim pêra que
tornassem a pelejar: que desesperados de os prouocarê

a isso se afastarão, & se forâo coeles , recebendo tama-
nha perda como digo de lancharas metidas no fundo, &
arrombadas, & desaparelhadas , & mortos & feridos sem
conto, sem dos Portugueses morrer mais q hú que auia

nome Luys pirez mercador muyto rico: & forão feridos

dezasete. E fugidos os ímigos que ho porto ficou despe-

jado, entrarão os Portugueses nele ao sol posto com muy-
to grade alegria de gritas & bõbardadas : & surtos foy

el rey de Linga com hia seu filho & gêrro aos nauios.

E era tãta sua alegria de se ver liure, & de ver a sobre

natural vitoria dos Portugueses sendo tão poucos, q cho-

raua de prazer: & os capitães Jhe dizião que não se es-

pantasse, porque ho seu Deos tinha poder pêra fazer

mayores marauilhas que aquelas : & que a ele desse as

graças de tamanho beneficio como aquele fora. Eele ho
fez assi : & deixado ho os capitães seguro forãse pêra
Malaca cõ muytas dadiuas que lhes ele deu &. cõ lhes

carregai" os nauios de &agu que he hii pao de q se faz

pão, como disse, que pêra aqle tempo era a melhor
cousa que podia ser pola grade fome que auia em Ma-
laca. ^



LIVRO VI. CAPITVLO Cl. 2] 7

C A P I T V L O Cí.

De como el rey de Bintâo tornou a fazer guerra a Ma-
laca : ^ do quejizerâo seys Portugueses.

X osto q el rey de Bin(ão recebesse tamanha qbra e
sua armada como disse , nem por isso desistio da guer-

ra q fazia a Malaca, porque fazia conta que ainda que
não fizesse mais mal aos Portugueses que tolherlhes os

mantimentos q este era muyto grande. E não contente

cõ mandar l^aqueximena por mar cõ hua armada, por

terra foy ho arrenegado que auia nome Auelar com o-

bra de quatro mil homês q assentou seu arrayal obra de
mea legoa de Malaca: o que deu muyto tormêto a íor-

ge dalbuquerque
,
porq não tinha mais que ate cê Por-

tugueses & muytos deles doentes, & assi doentes os pu-

nha nas estancias q ordenou pêra se defender dos imi-

gos
,
porq dali auião de pelejar a pé quedo. E estando

assi a cousa, detão os ímigos hua noyte de suj)ito na
cidade dos Quelins pola banda q se chama Campuchina
q era cercada de muro de madeyra

,
que por auer dias

que era feylo apodrecera a madeyra do comida do bi-

cho, & os imigos q isto sabião arrombarão hu lanço de-

le dobra de sessenta passos, & quando cayo fez tama-

nho estrondo que acordarão a gente que dormia, a q
muytos acodirão pêra vere o que era, & derão cò os ini-

migos que entrarão por aqle boqueyrão que matarão es-

tes que acharão diante & assi outros: & porq a grita

era grande pareceolhes q acodirião os Portugueses, &
por isso se recolherão pêra fora leuado catiiios os que
poderão. E nisto acodirão os Portugueses, & dos pri-

meyros forão Nicolao de sá , & deus outros q vigiauâo

coele a ponte: & assi acodio Garcia chainho, & outros

muytos. E fazêdose em corpo no boqueyrão defenderão

q não tornassem os Imigos a entrar
, q vendo q não por

diào fazer nada se forão pêra seu arrayal & Garcia chai-

LIVRO VI. EE
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nho ficou goardando aqle boqueyrão ate q foy manhaã,
que lorge dalbuquerq ho mandou restaurar. E des])ois

disto corrião os iiwigos niuytas vezes á cidade, assi de
dia como de noyte

,
pelo que era necessário estarem os

Portugueses sempre vigiado nas traque} ras cõ as armas
vestidas, quasi na dormindo nunca, & comendo muy-
to mal pola grande falta de mantimêtos q auia. E se

Garcia chainho nào fora q daua de comer a muylos de
todo nào comerão, porque conjo era muyto rico nà es-

timaua diniieiro por auer mantimentos, & ho mesmo fa-

zia lorge dajbuquerque, que auia muyto grande dó dos

Portugueses: a que chauiaua mártires pulo grande tra-

balho (jue leuauào, & dizialhes que não sabia com q lhes

el rey pagaria talo seruic^o, Sc quàdo os via feridos cô-

solauaos muyto, & dizialhes q prouuera a Deos que fo-

ra ele o que recebera aquelas feridas por seruiço de
Deos & dei rey. E coislo se esfort^auão todos & sofriào

quanta fadiga padeciào , & pelejauào de modo que ven-

do Auelar quào pouco fazia se recolheo pêra Penagini

iiíi lugar sete legoas de JVIalaca, & dali fazia ás vezes

suas corridas. E durado assi esta guerra deu ho Auelar

hij bãquete geral em que os principais do arrayal se em-
bebedarão , & despois de bêbados se tomarão as mãos,
& se derão a fé de irem correr a Malaca & cortar a ca-

beça a Garcia chainho, & a trazerem : &islo poliTgran-

de ódio q lhe tinhão pola causa que disse. Feyta esta

promessa, embarcarâse estes que digo com outros que
Ibrão por Itdos duzentos & sessenta homes ê doze velas,

s. lancharas
,

paraós & calaluzes. E chegado a hu rio

duas legoas de Malaca , meteranse nele por ser muyto
cuborto daruoredo : Sc deixando ali sua frota escondida

foranse a Malaca, & postos ena cilada mandarão correr

certos mouções (que assi chamào aos almogaueres) &
estes foráo matar certas vacas que andauão pacendo

,

pêra os Purtugueses lhes sayrem & eles os leuarê á ci-

Jada. E da<lo rebate na fortaleza, sayo Garcia chainho
cõ esses que poderão sayr , & os Mourões cõ medo fu-
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gírào tanlo que os Portugueses os não virSo: & também
cô a grande bastjdno do mato. E vendo Garcia chainho
que nâo parecia ninguê, lornouse & todos os oulros
saluo seys que antes que elo íizesse volta se aparlarào
do corpo da gente per hija vereda , &:. por isso nac sin-

tirão tornar Garcia chainho Sc passarão aurtte, &: estes

{ortio Francisco correa, Ruy lobo & outros quatro a que
nào soube os nomes. E indo assi por aquela vereda fo-

rào dar na cilada, & vendo tanta gele como disse q era,

fjuiserã fugir se não fora por Francisco correa
, q alem

<\e ser muy esforçado caualeyro 5^a doente & fraco & vjo

que se os outros fugissem que ele não auia de poder fu-

gir & q ho auiào de matar, & por isso fez coeles que
não fugisse & pelejassem : dizendo lhes q se eles este-

uerão descansados que fora bê fugirem porque ho pode-
rão fazer , mas tão cansados como yão q era escusado

,

porq os imigos os auião logo de seguir & os aiiião dal-

cãçar & matalos : por isso q melhor seria pelejar fazen-

dose fortes debaixo daq!as aruores , & que poderia ser

que lhes acodiria a outra gente. E parecendo isto bê
aos outros , raeterase todos debaixo de húas aruores q
chamão rambosteiras que se parece cô larãgeiras & assi

sam carradas, & dali começarão de tirar aos imigos com
duas espingardas que tinhão, antre os quaes & eles fica-

ua hii peqno escampado. E os Imigos q virão aqueles

poucos tirarlhes, crerão que ho corpo da outra gente
deuia destar ali & que se encobria cõ ho aruoredo. E
coisto que crerão não ousarão de sayr todos a eles , &
tirauàlhes donde esíauão muytas frechadas, & de lhes

crecer a cobiça de os matarem sayão de quando em
quando hora sete hora oyto desses que se tinhão por

melhores caualeyros. E os Portugueses que os vião tão

poucos remetião a pelejar coeles & sempre matauão al-

gus cõ as lanças & com as espingardas. E em espaço

de hua hora que durarão estes comeíimêtos , forâo mor-
tos onze dos principais dos immigos a fora outros muy-
tos que forâo feridos, & dos Portugueses morreo hum

E£ 2
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que era bombardeyro & foy morto por cobiqa dum cris

que quisera tomar a hum dos mortos & pregarãno com
hua azagaya em cima do morto, & foy íerido Frãcisco

correa de hua frecha que lhe atrauessou ho pescoqo , &
assi pelejou sempre mayto esforçadamente. E vendo os

imraigos quào mal os tratauão , ouuerâo por seu barato

de se ir , & idos foranse tambeai os Portugueses pêra a

fortaleza leuãdo sobraçado Francisco correa: & cotarão

a íorge dalbuquerque o que lhes acontecera, & a ele

lhe pareceo bem que fossem após os immigos, &, man-
dou a Garcia chainho, q foy leuando algiis í^ortugueses

& gente da terra, & polo rasto do sangue que eramuy-
to foy após os immigos ate sayr do mato á praya onde
estauuo, & tanto que virão Garcia chainho poseràse em
som de pelejar, parecêdolhes que Garcia chainho ou-

uesse medo & que os não cometeria : mas ele que não

desejaua outra cousa se não pelejar coeles, ordenou sua

gente pêra ir dar neles, o que eles vedo fugirão ao lo-

go da praya & não forão pcra ho rio porque os não en-

tendessem que tinhào ali armada : porem os Portugue-

ses os entenderão & a buscarão , & achandoa mandou
Garcia chainho arrobar os mais dos nauios, & os peque-

nos mandou os pêra a cidade com a gente da terra. E
isto feyío tornouse pêra a fortaleza por terra em anoy-

tecendo, onde chegarão ao outro dia pola manhaà, &
dali por diante fazião os immigos suas corridas aa cida-

de, assi por terra como por mar: porem não se fez mais

feylo notauel que os que digo, & durou a guerra ate a

chegada de Pêro mazcarenJias , em que os Portugueses

pasvsarão tanto trabalho & fadiga quanto ííão se pode
contar, vigiando sempre de noyte , & não dormindo de

dia , & estando de eontino armados as chuuas & vetos

& outras vezes ao sol: h sem comerem njais que arroz:

& carne ou pescado de marauilha, porque pola estereli-

dade dos njanlimentos não se podiâo auer, & valia hua
galinha três cruzados & quatro, & fazia cinco quem a

\endia aos quartos porque daua a descaida por bíi & se
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não forão lorge dalbuquerque & Garcia chainho cjue da-

uão nnesa quasi que «ao escapara nenhum Português,

porque ainda assi morrerão duzentos &. corenta Portu-

gueses a ferro & de fpme , doença & trabalho despois

que IVJartim afôso de sousa foy em iMalaca.

C A P I T O L O CÍL

De como Pêro mazcarenhas foy entregue da capitania

de Malaca.

X ero mazcarenhas q partio pêra Malaca com a arma-
da que disse nauegando por sua viagem topou cõ hua
nao de mouros de Camba} a que foy tomada pelos Por-
tugueses, eai que foy achada muyta riqueza. E Pêro
mazcarenhas fez capitão dela ate Malaca a Diogo chai-

nho que ya por feytor de Malaca, a que chegou pri-

meyro que Pêro mazcarenhas. E sabido per Garcia chai-

nho seu irmão como estaua no porto foy por ele á nac»

em hum calaluz acompanhado de treze homens honrra-
dos , & ya vestido tão ricamête que a espada que leua-

ua com as cintas tinha dous mil cruzados douro. E em
saindo do rio çoc^obrou ho calaluz & morrerão quantos
yão nele saluo híi negro: & assi acabou Garcia chainho
lendo feyto tanto seruiço a Deos & a el rey, & hcou por
sua morte grossíssima fazenda: & de tudo Diogo chai-

nho tomou posse. E nisto chegou Pêro mazcarenhas &
per virtude da prouisam que leuaua lhe entregou lorge
dalbuquerque a capitania de Malaca, & como foy capi-

tão mandou prender Diogo chainho por se meter de pos-

se da fazenda de seu irruão sem mais autoridade de jus-

tiça , & sendo sua fazenda obrigada a el Rey pelo offi-

cio q tinha ate dar cota. E despois ho mandou preso aa
índia, onde gastou quanto tinha em se liurar. E passa-
dos algus dias despois de Pêro mazearenhas estar de
posse da capitania, como el rey de Bintão ho soube,^ &
que era chegada gête de refresco a Malaca

,
porque na
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cuydassem os Portugueses que ele por seu medo disis-

tia da guerra tornou logo a ela, mandando gête porn»ar

& por lerra que fossem correr a fortaleza : & assi ho fa-

zião. E os portugueses tornarão aos traballios da guer-

ra , & continuamête estauâo armados })or quão coniinos

erão os rebates que os immigos lhes dauão, com que

sayão a pelejar quasi cada dia. E Pêro mazcarenlias saya

mujtas vezes a estas pelejas: & sempre Deos seja lou-

uado leuaua ho milhor dos ímigos, posto que erão muy-
to mais que os Portugueses. E hii dia saindo Pêro maz-

carenhas a pelejar prendeo hu dos capitães dos ímigos,

& assi outro home, que ambos se defenderão valente-

mente; & despois de presos ouuera ho cnpilào de matar

a Pêro mazcarenhas cõ híi cris, se lhe não bradarão que

se guardasse: pelo que logo Pêro mazcarenhas ho man-
dou deitar do terrado da torre da menagem a baixo. E
ho outro qrêdoo meter em hua bombarda pêra a despa-

rarem coele soltouse, & matou ho condestabre: & en-

tão ho matarão. E durando assi esta guerra por se Pêro

mazcarenhas liurar dela , & dar que fazer a el rey de

Bintão mâdou a Ayres da cunha capitão mor do mar
que se fosse poer na sua barra com hum galeão & cer-

tas fustas com que lhe tolhia os mantimentos & as mer-

cadorias, & deu assaz que fazer a el rey. E também
neste tempo chegou a Malaca Martim afonso de^melo

jusarte: da ilha de Banda donde inuernara : & Pêro

mazcarenhas lhe pedio que pois ho Deos ali leuara na-

quele tempo q fosse fazer guerra a el rey de Patane

que estaua leuantado como disse atras. E com quanto

Martim afonso não estaua são do braço em que fora fe-

rido em Maluco, por seruir a el rey aceitou a ida, &
foy no mesmo galeão em que fora por capitão moor de

Baltesar rodriguez raposo que ya em hfi nauio degauia,

& dfi Luys brandão que ya em híia carauela & doutros

quatro capitães que yão em lancharas. E leuando nesta

frota duzentos Portugueses se foy dereyto ao porto de

Patane, onde achou dezaseys jungos carregados degen-
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te & de mercadoria , assi da lerra corno doutras partes,

& todos os tomou por forí^a dariuas matando &. íerindo

mujtos dos imraigus sem dos Portugueses morrer ne-

niiiiin. E vendo se el rey de Pataue assi apertado, mà-
dou pedir pazes a WarLiin afonso : oflVecendose a pagar

Iodas as perdas que os Portugueses tinhào recebidas em
seu porto, & obrigandose a n^andar a Malaca os manti-

mentos que ho capitão de JVJalaca quisesse de sua ter-

ra: & que IVlartim afonso tornasse os cascos dos jungos

que tiniia tomados. E isto jurado & affirmado, se com-
prio tudo: &c IMarlim afonso se tornou a Malaca, don-

de se foy despois aa Índia.

C A P I T O L O CIII.

De como do Garcia anrriquez chegou d fortaleza de Ma-
luco,

Jjjn trado ho mes de Ma} o q era a moução pêra Malu-
co, partiose dom Garcia anrriqz da ilha de Banda on-
destaua com Martim afonso de melo jusarte. E indo por
sua viagê chegou aa ilha de Ternate a tempo que An-
tónio de brito queria mandar sobre ho lugar deDamafo
q era dei rey de Tidore. E surto dom Garcia no porto
deTalangame que he ho porto dos jungos & nãos, duas
legoas da fortaleza, mandou notificar a António de bri-

to sua chegada &, como ya por capitão de Maluco, por
isso que lhe despojasse a fortaleza porque não auia de
desembarcar ale não ser despejada. E António de brito

\endo este recado tào seco esteue em lhe nào dar a for-

taleza. E cõ tudo mandoulhe dizer que fosse a ela &
que laa se faria o que fosse seruiço dei rey. E dom
Garcia nâo ousaua dir sem primeyro António de brito

lhe despejar a fortaleza, porque receaua que desembar-
cando antes de ser despejada lha nào entregasse, &
níais ihe tomasse a armada que leuaua , & por isto nào
desembarcaua 5 nê desembarcara se ho nà segurara Ao-
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lonjo de brito, que ho recebeo com muyto grande fes-

ta & ho leuou a comer coele, &, assi ao íeylor & alcay-

de moor. E acabando de comer quisera dom Garcia que
vira logo António de brito as suas prouisões, & (jue lhe

entregara a fortaleza, & António de brito não quis. E
despois de dormirem as virão sendo presentes ho feylor

& alcayde moor & outros officiaes da fortaleza. E lidas

as prouisões, disse António de brito, que com quàto
ele poderá não entregar a fortaleza a do Garcia por a-

quelas prouisões leuarem alguas duuidas que logo apon-
tou

,
que era contente de lhe eíUregar a fortaleza, mas

que não auia de ser se não no íaneyro seguinte que era

a mcuçâo pêra se ir pêra Malaca. E porque dali a ía-

neyro auia oyto meses, disse dom Garcia que não que-
ria tal entrega, & requereo ao alcayde Uiór & feytor

que lhe fizessem logo entregar a fortaleza. E polo não
quererem fazer, & ver dom Garcia que era tempo per-

dido estar ali mais, fez suas protestações & foyse pêra

sua armada. E despois de ser laa António de brito se

concertou coele, que por quanto tinha hum jungo co-

meçado que se acabaria no Agosto seguinte, lhe entre-

garia então a fortaleza, & que entre tanto se fosse pe-

ia ela, & estarião ambos como era rezão. Do que do

Garcia foy contente : & logo se foy pêra a fortaleza , &
estiuerão muyto aoiigos em todo este temj)o.

C A P I T O L O CIIII.

De como entrado ho imierno el rey de Calicut mandou
fazer guerra a do loão de lima,

Jjil rey de Calicut q tinha determinado de fazer guer-

ra aa nossa foríaleza & tomala como disse atras, por a-

segurar dom íoão que perdesse a sospeita dele mandou
híi mouro chamado Lambeamorim com híia carta de

crença ao gouernador sobre pazes, & que posesse ele

as condições com que as queria fazer. E isto também
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}>era que ho gouernador perdesse algi) rcceo se lio linha

da guerra, & se descuydasse de pruuer a fortaleza co-

rno era necessário. Eesle mouro cliegou aCLchi na" fim

de Mayo, & deu ao gouernador a carta de crença que

]he leuaua dei rey de Calicut , & disselhe o que leuaua

por instrução sobre as pazes. De que ho gouernador foy

contente por amor da guerra (|ue esperaua de (azer a

el rey deCâbaya , & disse ao Lambeamorim: q ele não

faria pazes com el rey de Calicul se não coestas condi-

ções
,
que auia de tornar Ioda a artelharia que tinha

dos Portugueses, & lhe auia dentrcgar quantos paraós

auia em seu rey no, & nunca mais se auião de fazer ou-

tros. E assi lhe auia detregar certos mouros que logo

nomeaua, que forão causa de certas treiçôes & mortes

que fizerào a Portugueses, & queymarào a igreja de

sam Thome de Cranganor , & que auião de pagar ho

dinheiro que custasse a redeficar. E que híi grào senhor

gêtio chamado Calurte canaire que ajudaua el rey de
Cochím na guerra q tinha cõ el rey de Calicut, auia de
ficar amigo dei rey de Cochí coroo era , & ho auia da-

judar como ajudaua. Coesta reposta se partio Lcàbeamo-

rim pêra el rey de Calicut auer de confirmar estas pa-

zes , & màdar disso híi contrato assinado por ele ao go-

uernador : &como tudo era fingido liào ho màdou el rey

mais nê nenhu recado outro, antes parecêdolhe que ti-

nha tempo pêra começar a guerra por ser entrado hoin-

uerno, em que fazia cola de não poder ir socorro a dom
João, mãdou sobrele ho seu capitão do campo & ho se-

nhor da serra com doze mil homês de peleja, pêra que
entre tanto que ele ya cingirem a fortaleza de caua que
chegasse de mar a mar, & assi hfia trincha, porque a

gente de suas estãcias se emparasse nelas da artelharia

dos Portugueses, &, coeles mandou hú Ceziliano arre-

negado mestre de campo que era grade oflicial darlefí-

cios de guerra, & andara no campo do turco quando
esteue sobre Rhodes. E chegada esta gente a Calicut

foy híi dia dar vista aa fortaleza, lirandolhe muytas es-
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piíigardadas & frechadas. E por amor da artelharia da

fortaleza que começou de varejar nào se ousou de des-

cobrir muyto , & tirauào danlre casas derribadas & pa-

redes velhas que esíauáo perto da fortaleza. E dom loà©

como era muyto esfon^ado , disse aos principais que es-

tauão coele que sayssem aus mouros, porque cuydassem
que os nào teraiào : & assi ho fez Jeuando diãte os es-

pingardeyros que tinha, & deu tão rijo neles que os fez

recolher pêra dêtro da cidade , & ele tornouse aa forta-

leza
,
que linha betn prouida com receo da guerra de

mu}'to caruâo pêra poluora , & lenha pcra fazer outro,

de muyta pedra & madeira pêra repayrar os muros se

disso ouuesse necessidade.

C A P I T V L O CV.

De como os immujos começarão de cercar a fortaleza de

cauas pêra assentarem suas estancias,

tl2 logo ao outro dia ante manhaâ come<^arão os imigos

com muyta gente de seruiço que tinhão dabrir hiia ca-

ua que na guerra passada comet^arão dabrir, q da ban-

da da cidade comec^aua da rua dos torneyros & ya de»

reyta ás casas de Duarte barbosa : & assi começarão da-

brir hua trincha que he caua em voltas, que começaua
do capo dos mainatos & ya dereita á rua da China cota,

& na largura delas cabia híia fieira doyto homês queca-

uauào: & era com determinação, como disse de cingi-

rê a fortaleza de mar a mar. É dom loão que ho enten-

deu , trabalhaua quanto podia por lho estornar: dando-

Ihes cada dia muytos rebates, ê que sempre os Portu-

gueses matauào algus : & porem como eles erão muytos
na deixauão de leuar sua obra auante. E entendêdodom
loão q era pêra lhe tolherem ho socorro que lhe fosse,

fez hua noyte con conselho dos tidalgos & caualeyros q
estauào coele hua coiraça de pipas cheas de terra que
começaua da fortaleza & chegaua ate ho mar, & por ci-
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ma delas hua trãqnevra muylo forte. E dali por diàle

inandaua do loão vjoiar de noite esta couraça porq lha

não queimasse: & despois dela feita porq a feitoria es-

taua fora da fortaleza , & assi ho almazê & casa da pol-

uora : & tudo o q estaua dêtro corria risco de ser quei-

mado, recolheo dõ loão tudo na fortaleza, sobre o q ie-

ne grade peleja cõ os ímÍ2:os q lhe querião resistir : mas
sempre leuauão ho pior. E despejadas estas casas faziào

dali os portugueses muylo dano aos íraigos, tirandolhes

por espingardeiras muylas espingardadas quando corria

a fortaleza, q era quasi cada dia: & acabado de se a=

fastare saltaua dom loão nas cauas q os imigos fazião,

leuãdo os seus muylas panelas de poluora com q quei-

mauã muytos. E coesles rebates fazia dilatar q não le-

uassem as cauas de mar a mar. E a fora este mal rece-

bia os imigos outros da nossa artelharia, que lhes fazia

muyto dano. O q vendo ho Ceziliano q disse , mãdou
cobrir de vigas muyto grossas, o q era aberto das ca-

uas: & assi como vão abrindo assi ho cobrião : & isto

por^ a artelharia da fortaleza não podesse fazer mal aos

imigos : nem tambê os Portugueses lhe não podião fa-

zer tãto dano como dantes com as panelas de poluora.

Porem dõ loão não deixaua de os saltear cada dia , &
se leuera mais gente da q linha segudo era esforçado

dera batalha aos imigos, &. os fizera de lodo deixar as

cauas, mas nã linha mais de trezêtos homês. E como
cõ tão pouca gente não podia fazer mais q dar pica-

das , leuauã os imigos a trincha ate a rua da China co-

ta õde acabou , & ficaua da bãda do sul. E por indus-

tria do Ceziliano começarão logo de fazer ali híi repairo

pêra assentarê nele hu trabuco com q deitassem pedras

n^uyto grades na fortaleza em quanto lhe não dessem
bateria. E posto que dò loão não presumisse ho fim pê-

ra q era ho repairo, pareoeolhe bê com cõselho q sobris-

so ouue de estornar q ho repairo não fosse por diàle:

pêra o q sayo fora da fortaleza cõ duzêtos Portiigneses.

E ficado em corpo com os cento, mandou a dô Vasco
FF 2



228 DA HISTORIA CA ÍNDIA

dtí lima & a íorge de lima q cada hu com cincoêla des-

sem por sua parLe nos imigos q eslauào em goarda dos

^ faziáo ho repairo q seriào be oylo centos, E assi ho

fizerào com tamanho Ímpeto q derão logo no chão cõ

muytos mortos despingardadas , & outros queimados cõ

panelas de poluora, & os viuos se acolherão fugindo : &
dos Portugueses aprouue a nosso senhor que nâo morreo

nenhú, & sós dous forào feridos. E tornado os imigos a

prosseguir no repairo cõ quasi dobrada gêíe em goarda

do q dantes estaua : tornou do loão a dar neles pela ordê

que dera da outra vez, & forão escarmêtados de tal ma-
myra q nào ousarão de tornar mais ao repairo & ho dei-

xarão.

C A P I T O L O CVI.

De como ãespois de el rey de Cnlicut ser na cidade dom
loão de lima queimou as casas dajeytoria ^ almazem.

G.JTrande conlenlamêto era ho dos mouros de Calicut

de vere como ho cerco da fortaleza ya por diàte
,
porq

eles erão os que conselhauão a el rey que fizesse esta

guerra, & ho ajudauão muylo nela com determinação

de tomarem a fortaleza, pura coisso tornarem a cobrar

ho credito q tinháo perdido na índia, porque não ousa-

uáo de falar perante osNayres q lhes diziáo mil injurias,

& que não sabiáo mais q meter a el rey na guerra, &
que ho não sahião Iturar dela, & por terem guerra cõ os

Portugueses não tinhão q comer 80 morrião de fome. É
cõ tjjdo el rey de Calicut fauorecia os mouros polo pro-

ueilo quo recebia deles & por isso fazia a guerra, & por

se não ire de Calicut nem de seu reyno que sem eles fi-

caua de todo pobre : assi que por os mouros eobrarê ho

credito que tinhão faziáo com el rey q fizesse esta guer-

ra , em q quasi todo ho gasto era á sua custa deles. E
porque sabiáo q com a vinda dei rey de Calicut ho cer-

co da fortaleza auia de ser mais apertado, foranlhe al-

gtis pedir que se fosse pêra Calicut : &: como ele estaua
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npercebido do mais de que tinha necessidade peta a guer-

ra , & acompanhado de muytos reys & senhores que ho

ajudauào foyse logo a Calicut, onde chegou na entrada

de lunho, & achou que tinlia nouenla mil homens de

peleja antre mouros & Nayres, &: anlresles auia dous
mil espingardeyros k, artelharia grossa & miúda q abas-

tauA pêra dar bateria á fortaleza. E quâdo el rey che-

gou foy dissimuladamente aa fortaleza sem nenhíi esta-

do por náo. ser conhecido , &- lhe náo tirar a artelharia:

& vendo a fortaleza quão pequena era, disse que pêra

que era mais detença se não tomala logo. E ho seu ca-

pitão do campo lhe disse que não se podia aquela forta-

leza tomar tão leuemête como lhe parecia, porq os Por-

tugueses a defendião também, que se a ele toniasse por

espaço de tempo cresse que acabaua hum grandíssimo
feyto. A que el rey respondeo

,
que ele a tomaria: por-

que não ajulara tamanho poder de gente se náo pêra a
lomar. E coisto se foy a seus paços: & este dia deu
vista aa fortaleza híia boa soma de gente, dando gran-
des grilas. E dom íoão lhe sayo ate a feytoria, donde
lhe os Portugueses tirarão muylas espingardadas, «Sl coe-

las &, com a artelharia ficarão no cainpo bem cmcoenta
dos immigos. E ho Ceziliano por quebrar ho coração a
dom íoão , lhe disse aquele dia que el rey de Calicut

era na cidade, fazendolhe a sua gente mais do que era,

& engrandecendo muyto seu poder. E dom Íoão lhe dis-

se q folgaua muyto com sua vinda, porque dali por dian.-

le j)elejaria com gosto, & assi os que estauão coele , &,

mostrarião pêra quanto erào : porque ateli como lhes pa-

recia que pelejauão com os capitães dei rey de Calicut
auianse por deshonrrados Sc não pelejauão pêra mais que
pêra se defender. Do que ho Ceziliano ficou muyto es-

pantado por crer que era assi. E do íoão posto que lhe

os immigos não corressem saya com os seus a dar nos
que andauão nas cauas , assi de dia como de noyte , &
isto tão amiúde que os fazia espantar de como com tão

pouca gente como tinha fazia tanto , & porem feriàlhe
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Diuyta gête, pelo q não quis mais ir dar nas cauas : mas
purihase nas casas da feytoria & almazem , & dali lhes

mandaua tirar quádo corrião a fortaleza. E vendo ho ca-

pitão do campo isto, correo Ima tarde cõ algua gente,
& como vio que os Portugueses estanào nas casas que
digo manda chegar todos os seus espingardeyros

, pêra

que combatessem as casas com espingardadas : & durou

ho combate todo o q estaua por passar do dia & toda a

noyte seguinte, reuezadose os espingardeyros de ma-
nejTa que continuamête tirauão as espingardadas

, que
de serem muytas quebrarão as nossas espingardeiras

,

& se não fora hii traués de madeira de que hus tiros

varejauão os inimigos, os Portugueses se virão em gran-

de aperto: & forçadamente esteuerão tanto tempo nes-

tas casas, porq corrião rouyto grande risco se sayrâo.

E por derradeyro quis nosso senhor, que assi com as

espingardas como com a artelharia matarão tantos dos

imigos que os fizerào afastar : do que dom loào deu muy-
tas graças a nosso senhor de ho liurar daqle trabalho

que teue muyto grade de ver ho aperto em que os seus

esteuerão. E logo pos em conselho se se poderião soster

aquelas casas da feytoria & almazem. E pi^r todos foy

acordado que não por amor do grade poder de gente

que os immigos tinhão, que ho mais seguro seria quey-

marênas & recolherense aa fortaleza. E aquela tarde

foy logo feyto, sem lhe os immigos cõtradizerem
, por-

que folgarão muyto de verem queymar aquelas casas de

que recebião tanto dano: & porque era caminho de os

Portugueses não quererem sayr mais da fortaleza, com
que nào receberião estoruo em fazer as cauas ít as aca-

barião. E recolhido dom loào na fortaleza, fez alardo &
achou que tinha perto de trezentos homês

,
porq algus

erão mortos & outros estauão feridos, & antresta gête

auia algiis fidalgos seus parentes todos muyto esforçados

& de grande confiança. E porq dom loão conhecia ho

esfi.rço destes & dos outros, tinha esperança em nosso

senhor que ho liuraria daquele cerco com sua honrra, &
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mantlou fechar hú poço dagoa íjaiiiuel ^ linha a fortale-

za, em q auia agoa pêra hu anno 8eni beberê por regra.

E fechou ho porque os escrauos nà dei lassem nele pe-

çonha, & tinha a chaue porque soubesse quandu se a-

bria : &i achou que auia na fortaleza lanlo anciz que ^-

baslaria hú anno, posto que comessem largamente, po-

rem doutros mantimentos nâo auia se nào |)era poucos
dias. Ordenou tambê dom loão as estancias que auia

dauer na fortaleza pêra defensa dela que foráo sejs, cu-

jos capitães forào dom Vasco de lima, lorge de lima,

António de sá , Kuy de melo seu irmào, loão rabelo

feytor, António de serpa , &. Manuel de faria escriuàes

da feytoria. E dõ loâo com algus parentes seus, &. ho
resto da gente que sobejou das estancias ficou por sobre

roída pêra acodir ás partes mais fracas, &, por ser a for-

taleza conchegada podiãse todos ajudar híis aos outros

que foy grade bê pêra quã poucos era.

CAPITVLO CVII.

JDe como despois de se dom loão recolher na fortaleza
,

assentarão os immigos suas estancias ^^ começará de

hater a fortaleza,

JtVecolhido dõ loão de lima na fortaleza & queymadas
as estancias que linha fora dela; foy grande prazer nos

mouros cuydando que aquilo era com medo, & assi ho
disserão a el rey, certificandolhe q auiào de tomar a for-

taleza , & faziào muytos feros contra os Portugueses fa-

zendo deles muylo pouca cousa. E logo na noyte se-

guinte derão tamanha pressa na caua & na trincha ^
çarrarão coelas no mar , assi da bàda do sul como do
norte, & erào daltura de húa lança, & ficauão da for-

taleza a tiro de pedra , & podiào andar por elas sem a

arlelharia da fortaleza lhes fazer nojo. E a reza por que
cercarão a fortaleza destas cauas & as çarrauão no mar,
era pêra q onde çarrauão assentassem duas estancias
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darlelharia pêra lolherê ho socorro q fosse aa fortaleza

por mar. E estas assentarão logo em amanhecendo, em
que auia tiros ençarrados

,
que quando não fosse íêpo

de jugarem pêra ho mar tirasse á fortaleza, &, assenta-

rão hua estãcia da banda do norte em que assestarão

dous tiros grossos com que comec^arão de tirar á fortale-

za , & dali por diante começarão de assentar outras es-

lãcias pêra baterem a fortaleza: & forão estas. No lu-

gar ondesteuerão as casas da feytoria assentarão hii ca-

melo que fora dos Portugueses cuberto com iiua manta
& auia de bater a torre da poluora, & mais afastada

desta no mesmo lugar estaua outra estãcia com outra

manta em que auia quatro tiros de metal tie camarás

que tirana cada hfi pelouro de ferro coado tamanho co-

mo de hua espera, & deste tamanho os tirauão todos os

tiros que tirauão pelouro de ferro coado. 1*] esta estan-

cia auia de bater ho pano do muro que corria do baluar-

te da fortaleza ate a torre da poluora: fizeriío outra da

banda do sul, de que auião de jugar sete tiros quatro q
deitauão pelouro de pedra de Ires palmos de roda, & os

outros de ferro coado: & esta auia de bater ho pano do

muro dantre ho baluarte do feytor & ho do almazem, &
aos mesmos baluartes. Da banda de leste Hzerão outra

dentro na cidade, em que auia outras sete peças gros-

sas & cinco deitauão pelouro de pedra, hiia de sete pal-

mos de roda & quatro de Ires , & as duas de ferro coa-

do : & esta auia de bater ho pano do muro dantre ho

baluarte do feytor & a torre da poluora, & á mesma tor-

re , & ho baluarte, & a torre da menagem. E a fora es-

tas estancias auia outras duas da banda do norte & da

do sul cada hua de seys tiros encarretados que podião

jugar pêra ho mar se fosse socorro á fortaleza, & ho ou-

tro tempo auião de bater os baluartes do alcaide mór &
do almoxarife que estauão dai-las bandas. E todas estas

estancias estauão a tiro de pedra da fortaleza, a que

começarão de dar bateria a treze de lunho pola manhaâ ;

que foy hua cousa bem espantosa quando se começou
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com a muyío grossa fumaça que se leuantou de hua par-

te & da outra , & ho medunho estrondo darlelharia que
fazia tremer a terra & ho mar, & parecia que tudo auia

<le ficar deslruvdo: & quasi lodo ho dia que a bateria

durou não se enxergou nada com fumo, & despois que
descobrio apareceo a nossa furtaieza saà 8c a sua arle-

Iharia inteira &- sem aleijão, que aprouue a nosso senhor

que nunca lhe os imn)igos poderão acertar com a sua

pêra a cegarem : & errarão todos os tiros dando por es-

ses muros & baluartes, & outro mal não fizerão : & a

nossa artelharia que tirou em todo este tempo lhes fez

muyto dano, porque como eles cuydauão que logo a nos-

sa artelharia auia de ser cega, descobriranse muylo &
por isso os tiros pescarão muytos. Do que el rey ficou

muyto triste quando ho soube: & assi os mouros vendo
que os seus bombardeyros erão tão pouco certeiros. E
dom íoão & os seus ficarão muyto ledos, & derào muy-
los louuores a nosso senhor & se esforçarão muylo mais
que dantes pêra se defenderem vendo a mercê que lhes

nosso senhor fazia, & na noyle seguíte fizerão grandes
alegrias de folias & tangeres pêra que os immigos sou-

bessem que os não tinhão em conta, que estauão disso

muyto espantados.

C A P I T O L O CVIÍI.

De como os immigos começarão de fazer húa albarrada.

'L.om quanto os mouros virão quão pouco dano os seus

bonibardeyros fizera na arlelliaria da fortaleza, nã dei-

xarão de prosseguir a bateria pêra ver se a podião ce-

gar : mas quis nosso senhor que sempre a errarão, &
dauào por esses muros & baluartes, a que começarão de
fazer dano, & de dia deixauão apontada a artelharia pê-

ra a (irarem de noyte: & hiia noyte ao quarto da prima
tirou da banda da cidade hum tiro que tirana pelouro

de pedra de sete palmos de roda & leuou duas ameas
LIVRO VI. GG
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do muro, & leuou ho sino da vigia em pedaqos. E dom
loão acodio logo ás amcas com seus sobre salenles que
as refizerào : & estes trabalhos erào continos despois que
se comeí^ou a bateria. E vendo ho Ceziliano quào agas-

tado el rey deCalicut eslaua por nào se puder cegar a

nossa artelharia : disselhe que nào se agastasse, que ele

íaria hum arteticio cõ que os seus tojiiassem a fortaleza

& na tardariáo mais em a tomar que em quanto se aca-

basse. E este artiticio foy híia albarrada a que por ou-

tro nouie chamào nií^nlanha, de q o turco vsou no cer-

co de Rhodes onde este Ceziliano se achou como disse.

E estas albarradas sào serras darea , de pedras, & de

rama, tudo mesturado q os gastadores q anda nos cam-
pos leuão diante de si com pás & enxadas ate as igoa-

iarê com os muros das fortalezas ou cidades que tê cer-

cadas : & isto pcra lhes embaraçarem os pelouros da ar-

telharia & eles sobirem a seu saluo, ou ao menos sem
tamanho perigo como correm sobindo por escadas por

amur das panelas de poluora &l outros arteiicios de fogo

que os immigos lançào decima aos que sobem. E nesta

aibarrada que digo começara logo de trabalhar três mil

homès de seruico que chamào gastadores, fazendo hum
dos pés vnde íbrào as casas da feyloria, & ho outro jun-

to da casa que foy da poluora, & ambos a tiro de pe-

dra da fortaleza. E quando dom loào vio começar esta

obra, cuydou que era entulho com (jue os imnjigosque-

riào entulhar a caua da fortaleza com determinação de

a escalarem, & por isso se percebeo logo de muytas

panelas de poluora & doutros arteficios de fogo. E esta

sos|)eyla pos dom loào em grande cuydado & assi aos

que estauào coele
,
por saberem de certo a grossa gen-

te dos immigos que estaua sobreles , & que se prouas-

sem de sobir ao muro corriào muyto risco de os entra-

rem, & por isso acordarão todos que dom loào mandas-

se pedir socorro de cem homens ao gouernador , & assi

de poluora: dandolhe conta do que passaua. E este re-

cado foy em húa alinadia que nào auia outra cousa em
que fosse.
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C A P I T o L o CIX.

De como do loão de lima mandou pedir socorro ao go-

uernador ^- lho mandou,

Jij^s nonas do cerco desta fortaleza deCalicut fcrao ler

ao gouernador , estado ele esperando pola conf.rinaçao

das pazes que lhe auia de mandar el rey de Calicut. E
como era ja inuerno & a barra de Cochim eslaua garra-

da, & as toruoadas erão muy grandes & perigosas na
costa nao se atreueo a mandar nenhum socorro; porem
ledo após esta noua outra que dom loào estaua mais a-

pertado , & que os immigos ho combatJào mais rijo que
IMalabares, começou de mãdar fazer prestes duas cara-

uelas latinas que foy enformado serem nauios, que me-
Jhor que outros sayrião pela barra. E nisto aos dez dias

de Julho chegou a Cochim a almadia em que ya ho re-

cado de dom loào, que por milag^re de nosso senhor es-

capou dcs muyto grossos mares, &, muy furiosos & ri»

jos ventos que achou com que mil vezes esteue çoçobra-
da &- mergulhou por debaixo dagoa : & porque nào sou-
be ho nome do que foy nela ho não digo, mas ele pas-
sou ho mayor perigo que se podia passar por mar. E
sabendo ho gouernador a verdade do cerco por este re-

cado de dom loão, & a necessidade que linha de lhe

socorrer com gente, começou de a mandar fazer. E sa-

bendose entre os que ali então estauão , ho pêra que
era , se lhe offrecerão algus fidalgos pêra irem socorrer

a fortaleza, & antre estes forão Manuel cernije, Chris-
touão jusarte^ & Duarte dafunseca, porque como erào
muylo esforçados & desejosos de seruirem el rey nào re-

cearão ho perigo que oslaua muylo certo, assi no mar
como na terra: o que lhe ho gouernador agardeceo muy-
lo

,
porque estes aniuiarão outros a irem de boa vonta-

de , & ajunlaràse cento & corenta homens que se em-
barcarão nas duas caraueias que eslauão prestes, de (jue

GG 2
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íoy por capilâo nioor Christouao jusarle, Sc na outra ca-

rauela fuy Duarte dafunseca filho do doutor Fernão da-

fonseca , & ambos sayrào pela barra de Cochim com
grande perigo a treze de lulho: com regimento do go-

uernador, que cíjegados sobre Caiicut, chegassem ho
mais que podessem as carauelas a terra, assi de híía

parte como da outra da fortaleza defronte das estancias

dos jmmigos que nelas estauào, a que tirariào com a ar-

telharia das carauelas, & entre tanto que tirasse anda-
riâo eles em dous paraós de nãos Malabares que leua-

uâo pêra desembarcarê antre as carauelas, & andarião

assi ate verem recado de dom loào, & sem ele não say-

riào em terra. £ despois de partidas estas carauelas

,

receando ho gouernador que esgarrassem com algiia tor-

uoada & não podessem tomar Caiicut , & a fortaleza fi-

casse sem socorro, mãdou após elas hiia galeota com a

mais gente que pode, de que foy por capitão Francisco

de Vasconcelos caualeyro de muylo esforço, a que deu
em regimento que sendo caso que achasse que a forta-

leza não era socorrida se fosse com Duarte dafôseca a

Cananor, & diria da sua parte a Eytor da silueira que
socorresse a fortaleza, porque de laa ho poderia melhor

fazer que ho gouernador : & a Eytor da silueira escre-

ueo por terra ho cerco da fortaleza , & ho socorro de
gente que lhe mandaua , pedindolhe que a socorresse

por sua pessoa com mantimentos, & poluora , & gente

se a que màdaua lá não podesse ir*
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C A P i

De como os immicjos começai ao dx. inur com liu iniluco

á fortaleza
, ^ de como Joy espedaçado.

JLJ^espois de dom Iodo mandar pedir socorro ao goucr-

nador vedo os mouros que auia detença em se acabar a

albarrada, fizerão por industria do Ceziliano arniar liu

trabuco qíie ele fabricou , & ívy armado nas casas de

Duarte barbosa pêra deitarem coele na fortaleza pedras

uiuvto grandes com que lhe derribassem os baluartes &
as casas. Ecoeste trabuco começarão os immigos de ú-

rar ho primeyro dia Dagoslo , tirando á lorre da poluo-

ra pêra a derribarem
,
parecêdolhes que ali fariào mais

dano q em outra parte , & acertaràlhe com seys pedras

arreo Ik, erão as pedras tamanhas que logo lhe abrirão

as paredes, & os immigos com prazer leuanlarào muy-
tas gritas. E dom loào como vio ho dano q as pedras

do trabuco fazião na lorre , ouue medo q se lhe acedes-

se fogo na poluora , & por isso no mesmo dia a mãdoa
mudar pêra outro Baluarte, & foy mudada com traba-

lho immenso & grande perigo das pedras que dauào na
torre, com que em quatro dias continos que ho trabuco
tirou lhe derribou hiia esquina, do que dom loào esta-

ua grãdemente agastado: mas este agastamêlo lhe tiroa

Diogo pirez ho cõdestabre da fortaleza hu bõ home &
bê destro em seu officio

,
que Jhe disse q nào se agas-

tasse, porque com ajuda de nosso senhor ele esperaua
de quebrar ho trabuco pêra ho q ja tinha apõtado nele

hu camelo. E dõ loão lhe prometeo mercê se ho fizes-

se. Eencomendandose ambos muyto deuotamente a nos-

sa senhora cujo ho dia era, foranse ondestaua ho came-
]o apontado no trabuco: & dàdolhe Diogo pirez fogo
despara ho pelouro, & com seu medonho ímpeto foy ilar

no trabuco que leuou em pedaços : & coeles & côsigo

matou tambê muytos dos imigos q estauão ao derrador
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do trabuco, oulhando muyto ledos a desLruycão q ele

fazia na torre da poluora. O q vendo dom loào se assen-

tou em giolhos & chorado de prazer deu muytos iouuo-

res a nosso senhor , & a sua gloriosa madre : por cuja

íntercessá tinha q lhe fizera mercê tamanha & á sua

honrra disse logo a Salue com os outros que tambê nao

cabiào cõ prazer: & dauão grandes apupadas aos inimi-

gos zombando deles. E dom loào lhes mandou dar re-

bate aquela noyte porque lhes parecesse que os tinha

em pouco, & forão a darlho dom Vasco de lima & lor-

ge de lima com corenta Portugueses q sayrào per huas

bombardeiras, como sayào outras vezes, que poucas

noytes passauão q na sayssem, de que os immigos sem-

pre recebião dano, & sempre estauáo subre salteados,

receando quando os Portugueses dariâo neles. E com
quanto os tinhão cercados auiàlhes meilo vendo sua ou-

sadia & esforço.

C A P I T V L O CXI.

De como Christouão jusarte chegou a Calicut ^- étrou na
fortaleza cô os que yão coele.

Jr artidos Christouão jusarte & Duarte dafonseca pêra

Calicut, como então era a força do inuerno achara ho

lèpo tão forte, que por milagre de nosso senhor esca-

parão de não serê comidos do mar: &. a fora a fadiga

descaparem de tamanhos perigos, a teuerão também
muyto grande com todos os q yão coeles por lhes faltar

agoa
,
que não tomarão em Cochim com a pressa de

partirem , cuydando que no mar a tomarião cia agoa do

monte, que nà acharão & por isso forão semeia: & não

teuerão outra se não a que chouia
,
que como era de

toruoadas não a lomauão se não quando vinhão: &- al-

gíia (jiie lhes ficaua ate tomarem outra fedia tanto & a-

margaua em tanto estremo que quasi a não podião be-

btr. E coesta afrição & angustia forão vinte cinco dias,



LIVRO VI. CAPITVLO CXI. 239

qwe tanto poserao ua viagem por amor dos contrastes

cjue teueiàu não sendo mais que de vinte ou dezanoue

legoas. E Cl ni nauegaí^ào (ào trabalhc^sa derão tlnj a seu

caminho, cliegado sot>re Calicut, onde Chrislouào ju-

sarle chegou primeyro a eras de vespora 6i côavirat^ào

q vêtaua entrou logo no arrecife, &. Duarte dafonseca

chegou da hi a pouco , & por a viraçào acalmar nào po-

de entrar & ticou de íora. E cõ a vinda destas caraue-

Jas foy grande aluoroçu no arrayal dos jmigos cuydando

q fosse ho socí-rro mayor: &. logo os que estauào nas

eslãcias da parte do mar se aperceberão pêra receber

os que quisessem desembarcar, & na fortaleza foy ho

prazer muyto grade por verê ho socorro. E vendo dõ
loão Chrislouào jusarte dêtro no arrecife, receado q
quisesse desembarcar acodio á porta da fortaleza pêra

lhe acenar q nào desembarcasse logo
,
porque seria du-

uida escapar nenhii dos que sayssem coele segíido a
multidão dos inimigos era grande, & era sua teiií^ao íi-

car pêra de noyte: iS:. porê Christouáo jusarte como era

muyto esforí^ado, & ho desejo que tinha denlrar na for-

taleza lhe fez entender quando vio que dõ loSu llie ca-

peaua que lhe dizia que desembarcasse: & lauibeíu ou-

ue medo que como era inuerno sobreuiesse aigúa toruoa-

da de vento trauessam q desse á costa com a carauela
í^v, se perdesse, & por isto nào quis esperar por Duarte
daf< nseca nê dilatar n)ais a desembarcarão. E isto de-
terminado disse ho aos que yão coele q erào oylenta
Portugueses, que vendo as muytas bombardadas que
neste tempo os imigos tirauào de terra duuidarào muy-
tos de sayr, & requererão a Christouáo jusarte q goar-
dasse ho regimêto do gouernador, porq doutra maneyra
perderseyào todos: & ele os desenganou

, q ainda que
desembarcasse só que auia de deseu)barcar : por isso q
quê quisesse desembarcar que se embarcasse no paraó

,

&. quê nào que hcasse. E trinta & cinco se ofirecerão a
3r coele, de q foy ho j)rimeyro Manuel cernije & os ou-
tros íicarà, a q màdou q em quanto desêbarcasse jugas-
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Bê CO a artelharia & saltado no \)a.ri\ó cõ os xxx. & cin-

co tira pêra a prava que eslaiia cuberta de iinigos, fre-

cheiros & espingardcyros : & ele leuaua sua ban(Íeyra
no esporão do paraó & suas trombetas que tocauào de
quando em quando: &, elas acabando daua ele com os
seus hua grande grila, & a este som remauào os remey-
ros quanto podiào, gouernando dereytos á coiraça da
fortaleza pêra ali desembarcarê. E era cousa de muyto
grande espáto ver ir tão poucos meterse antre immigos
que não tinhâo conto, que todos desparauào muylasnu-
uês de frechas, & tãtas espígardadas q os pelouros cayâo
tão bastos cumo saraiua quando caye do ceo. E nisto

começa a artelharia dos iíiin)igos de (irar á fortaleza &
a da fortaleza a eles: & a reuolta era muy grande &
espantosa em todas as partes do eslròdo da artelharia &
da grita dos íniigos & dos Portugueses. E indo assi

Christouão jusarte, chegou a (erra hum pouco desuiado
da coiraça q lio desuiou a grande corrente & braueza
daquela costa: pelo que os Imigos teuerão tempo de ho
apertar como desejauao, Sc nào esperando que tomasse
terra de todo, nem receando as espingardadas q tirauão

os que yão coele , nem lançadas nê cutiladas: remetem
ao paraó com hii Ímpeto bestial, dandolhes ainda a a-

goa pelos peitos chouendo sobreles espingardadas & fre-

chadas, & arrebalào a bandeira que leuaua, & assi dous
trombetas que yão tangêdo que leuarão fora do paraó,

que os leuarà hu pedaço arasto, &, outros dauão punha-

das nos Portugueses tão perto estauào deles: porem nes-

te têpo peleja uão Cliristouáo jusarte & os outros de ma-
neyra que fizerào afastar os inimigos do paraó: & sal-

tando todos nagoa começarão de fazer cousas tão mila-

grosas, q bem parecia q pelejaua nosso senhor por eles.

E cõ tudo forão mortos quatro deles, dous homês do
mar & loào de macedo, & Perna de siqueyra tílho de
G<'nçalo de siqueyra de Sahiaterra , & qnasi lodosos
outros forão muyto feridos & antreles foy Manuel cerni-

je que pelejando como muyto valente caualeyro que era
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se recolheo dos derradeiros, & por acodir a híí seu ami-

^o q os mouros niatauão, & ele o saluou foy ferido em
hua perna, de que faleceo da hi a poucos dias. E pele-

jado assi Cliristouão jusarte tão esforçadamente como di-

go, foy rompêdo por antre os ímigos ate chegar á coi-

raça onde ho dom loão estaua esperando com oytenta
homens & coele dom Vasco de lima. E aqui foy a pele-

ja muyto braua em demasia, porque os immigos entra-

uão de volta com os Portugueses peia entrada da coira-

(ja não temendo nenhuas feridas q recebessem sobrisso

nê mortes, & carregauào tantos que era medo velos co-

irio arremetião denodados: & isto com tenção dentrarê

com os Portugueses deuolla na fortaleza, porq não sa-

bião se terião outro tam bõ tempo como este. E dom
João êc os outros que ho entendião fazião mais do que
se esperaua domes por lho defender, & pelejando com
esforço milagroso recolhianse pêra a porta da fortaleza.

E era muyto pêra louuar a nosso senhor, de como os

Portugueses sendo tão poucos não forão todos espedaça-
dos dos inimigos q erão tantos que parecia que os so-

mião antre si : & com tudo chegarão á porta da forta-

leza onde se recolherão quasi sem esperança de não en-
trarem sem os inimigos: Sc do loão foy ho derradeyro
que entrou pelejando tão brauamele que parece q des-

pois de Deos ele foy o q resistio aos immigos que não
entrassem: & foy lodo cuberto de frechas de que ho
ferirão quatro. E prouue a nosso senhor que nosle tão

brauo conflito não morrerão mais que os q disse, mas
forão quasi todos feridos: & dos immigos morrerão tan-

tos q ho chão ficou todo cuberto, & se dõ loão passou

fora grade perigo em pouco menos achou os que ficauão

na fortaleza, porque muytos -dos immigos vendo a bra-

ua peleja que ya íbra
,
parecêdoihe que lodos os Portu-

gueses estauão nela, & q não auia quem defendesse a
fortaleza poserâo as escadas em hij cobelo da bãda da
cidade, & começarão de sobir por elas, mas os q esta-

uão nele acodirão logo a defendelo lançado panelas de
HYRO VI. HH
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poluora sobre os immigos : porem como erão muytos ain-

da que hus ca}ão queimados, outros s('biào l<»go. E es-

tando nesla pressa chegou dom loào & foy ajudar a de-

fender a sobida aos imigos que íorào tão mal Ualado»

que deixarão a poríia de ijuererem subir, li poríjue os

lijorlos fião muytos 6l se íicasseuí ali podenâu currôj)er

híj ar Com hu ledor, mandou dô loao dizer do muro por

hu lingoa aos immigus <jue seguramente jiodiau tirar dali

os morlus , (pie ele lhes daua sua lé de nao rtceberê

j)or ISSO dano: & assi lio tJzerão , & loy íf^ylo grande

pranto pulus ujortos. E el rey de Calicui stiilio mu\to
ho dano q os seus receberão de ião j»oucos l\inugueses,

&, muylo mais ho seu alreuimento de terem ho seu po-

der etn lao pouco
5
que assi ousarão de desembarcar

dianle dele.

C A P I T V L O CXII.

De como ho qouernador mandou mais socorro a dom loâo.

V endo Duarte dafonseca o q fez Christouâo jusarte,

esperou ate que tornou a viraçào, com que ao outro

dia entrou no arrecife & chegouse a terra ho mais (|ue

pode. E porcj ho dia passado vira ho perigo que auia

em deseiiibarcar nã ho qujs fazer sem saber de dô lt)ào

o que fana, & per hii escrito que n)ãdou lan<^ar conj hiia

freciív» em terra lho pregunlou. E auido ho escrito per

dom loao, pos em conselho o que lhe niandaria : & pra-

ticado ho risco (pie correrão de os n)atarem a todos, &
de lhos enlrarem t>s iiumigos a fortaleza. E como esta-

uáo muylo feridos, assenlouse q Duarle dafonseca não
desembarcaíise, porque Como nao fosse hu corpo de<|ui-

lihentos iioines nao podiau desembarcar sem passarem

ho perigo que passarão & assi os da forlaleza. E q pêra

ho g4)uern.idor lhe mandar socorro nao podia ser de me-
nos q de quinlietos homès que lan»bê erao muylo ne-

cessários por amor dos muitos feridos que auia, &, pêra
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resistirem aos íorles combales que esperatião cegando-
lhes a cana como parecia que os iniig^os queriâo fazer

com ho entulho q ajfUauâo: & assi ho escreueo dô loào

ao gduernador, & tàbê Chrislouào jusarte. E deitadas

as cartas com hijas frechas, parliose [)uarle dafonseca
leuando a outra carauela em sua companhia : & ainda
perto de Calicut achou Francisco de vascuncelos , (|ue

sabendo o que passaua lhe deu ho recado que leuaua do
gouernador, pelo que Duarte dafonseca lhe deu a outra

carauela com que se partio pêra Cananor, & Duarte da-

fonseca seguio sua viagem pêra Cochim , onde chegou
cô menos trabalho por ser quasi na fim Dagoslo , & co-

tou o que passara em Calicut ao guuernador, a que deu
as cartas q leuaua. E visto por ele quá mal Chrisíouào
jusarte goardara seu regimento, ouue muyto grande
menencoria , mas perdooulhe por quão bê ho fizera. E
vendo quanto importaua ho socorro da fortaleza: & porq

se temeo doutro desarràjo no desembarcar, determinou
descolher algu homem de confiãí^a pêra isso, & este foy

Fràcisco perevra pestana home sobre os dias, bô caua-

jeyro & rico que poderia leu ar gente porq tinha q gas-

tar: & mandando ho chamar lhe deu conta do aperto

em q estaua a fortaleza, pedindolhe que fosse ho capi-

tão mór do socorro pois importaua tanto ao seruiço dei

rey
, q Fràcisco perej-ra aceitou por essa causa

, posto

que estaua pêra se ir aquele anno: &: nao somele quis

seruir el rey nesta jornada, mas ainda lhe emprestou
dez mil pardaos douro que lhe ho sfouernador & vedor

da fazenda pedirão emprestados. E tendo ho gouerna-

dor a vontade de Fràcisco pereyra pêra ir, fez loffo a

mayor parte dos quinhentos homês q se embarcarão na
mesma carauela de Duarte dafonseca, & em íiíi nauio

de q era capitão hfi Pêro velho, & ê hfia bar^ça , &
em duas çaleotas: & màdoulhe que Francisco pereyra

fosse e hfia das galeotas, de q era capitão António da
silueira. E saído a galeola pola barra, quebroulhe ho

leme, pelo q Francisco pereyra nào quis ir nela , &dis-
HH 2
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se ao gouernador que iria em hu galeão q se deitaua ao
mar pêra ir com socorro a CalicuL E ho gouernador
quisera que fora na galeota q logo se concertou , mas
ele nã quis : & porq o gouernador ho conhecia por de
sua cõdição não quis porfiar coele , & deixou ho ir no
galeão: q porque esLaua de vagar & ho socorro era ne-
cessário de pressa & estaua prestes, deu a capitania mor
dele a António da silueira ate Calicut, dandolhe por re-

gimento que auendo necessidade de lançar gente ê ter-

ra a lançasse, & quando não q esperasse por Frãcisco
pereyra q ya após eie no galeão. E porq ho gouernador
era certiticado polas cartas de dõ loào & de Cliristouão

jusarte da maneyra q os imigos combatiâo a fortaleza,

& dos petrechos q tinhào: começou de se fazer prestes
pêra partir após este socorro.

C A P I T V L O CXIII.

De como os ímiyos assentarão dous trubucos
, ^ de como

foy queymado hú deles,

V_/s mouros q estauão cõ elrey de Calicut ãdauão muy-
lo corridos do pouco q fazião cõtra os Portugueses , &
fizerão armar dous trabucos : hu nas casas q forão da
feytoria , & outro nas da ferraria com senhos bastiães

diante de cada \m
,
porq a artelharia da fortaleza os nâ

podesse desmãchar como ao outro, & armados começa-
rão de tirar coeles á torre da menagem & a outras par-

tes em que fazião muyto dano: & cõ medo das pedras

q cayã a miude nã ousauão os Portugueses dãdar pola

fortaleza. E Diogo pirez ho condestabre como era home
de cuydado, trabalhou logo de ter maneyra pêra os des-

manchar, porque cõ os biístiães q os encobrião não lhes

podia tirar cõ nenhú tiro, & fez hus pelouros arteíiciais

que queymassem õde dessem cõ determinaçã de tirarás

casas da ferraria, porq dali via sayr alguas pedras, &
mais via de noyte ali candea, por õde lhe pareceo que
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esíaua hi alijíi dos trabucos. E apontando híi tiro, ti-

rou lhe iiua noyte dos quinze Dagosto dia da Assunção
de nossa senhora, &- ho pelouro q era de fogo arteticial

cavo ondeslaua lio trabuco & pegou se no bastião & dali

se ateou ao trabuco: & os inimigos níica ho poderão a-

pagar com as bombardadas & espingardas que logo co-

mei^arão de jugar da fortaleza, & pescauão os que se

descobriào: &- isto por os Portugueses os verem com
bombas de fogo que tinhào acesas, & grandes fogueiras

que auia no arrayal. E vendo os inimigos que não po-

diào apagar ho fogo do trabuco, quiseranse vingar dos

Portugueses, & cuydando de lhes fazer dano tirarão

com sua artelharia & espingardaria a toda a fortaleza:

a q os Portugueses responderão com a sua, & foy híi

brauo jogo que durou todo ho quarto da prima, & forão

mortos & feridos dambas as partes
,
principalmente da

dos imigos que ficarão rauyto tristes por lhes arder ho
trabuco sem lhe poderê valer, & assi ho ficou el rey. E
parecendolhe que quebraria os corações aos Portugue-
ses lhes mandou dar mostra de toda sua gête , aparta-

dos hiis dos outros, espirigardeiros , frecheiros, & os

descudos de laça , & des padas. E todos passarão sem
se deterê : & como erão tãtos como disse era medo ve-

los. E com quãto passauão de pressa , a nossa artelha-

ria que não fazia se não tirar pescou niuytos. E dom
loão entendêdo a mostra que lhe dauão & a causa por-

que, porque desse a entêder aos imigos que os não es-

timaua mãdou Jogo embàdeirar a fortaleza & tanger as

trôbetas , & fazer grandes festas : do que el rey se es-

pantou muyto quando ho soube, & jurou q se tomaua
os Portugueses que os auia de matar a todos : & conso-
louse cõ o outro trabuco que ficaua

,
que este não pode

Diogo pirez nunca queimar nem desmanchar, por não
ver donde estaua , & porque ho não visse nã tinhão de
noite candea : mas este não podia fazer tanto dano co-

mo os outros por não estar em lugar pêra isso.
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C A P I T V L O CXIIII.

De como foy queimada hãa mania dos imigos.

X emêdo os mouros que cõ (am pouco como fazião con-

tra os Portugueses , se enfadasse eirey Ho cerco & ho

deixasse, andauá muyto de pressa a inuentar ardijs

com q lhe dessem esperança de lhes fazer mal , & ho

antreteuessê na guerra : & por isso nunca deixauão ho

Ceziliano, q como sabia muytos lhos daua a miude. E
o q lhes então deu foy minarê ho baluarle do feytor ^
estaua da banda do sul, pêra lhe darem fogo com q ho

derribassem, & despois de derribado entrariáo facilmen-

te. E pêra ho minarê milhor porq ao derredor da forta-

leza era tudo área, & não se podia fazer mina sem ar-

runhar: & mais por os Portugueses a nao verem & lhes

não tirarem , ordenou híia manta sobre seys rodas com

q se encobrissem os q minassem , & pêra ter a área q
não arrunhasse hus payneis de vigas q sempre auião de
çarrar cõ a manta. E pêra esta obra auer eíTeyto, leua-

râo mão da albarrada, & acodirão lodos a ela: & como
erão muylos forâo logo acabados os payneis & a mala,
& começouse a mina hija noyte. E quis nosso senhor

que a outra dantes foy Bastião ho arrenegado catado

pola caua em Português. Goarda debaixo, dando a en-

têder aos Portugueses q se goardassem da mina. E es-

tas palauras enlêdeo dô loão o que querião dizer, quâ-

do ao outro dia vio a mania cÕ os painéis q logo estra-

nhou porq os não via dantes. E isto entendido, pos em
conselho ho modo q se leria pêra a mina nào ir auanle

pelo muylo grande perigo q disso se seguia. E foy a-

cordado que se queymasse, & porque os imiffos nào

poílessem apagar ho fogo, q deitassem por hua genela

do mesmo baluarte do feitor hu calabrete q alarião em
duas rodas da manta, & dali seria alada per hu cabres-

tante q ficaria armado no mesmo baluarte, a que ho
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calabrete estaria únáo, E |>era fazer este feyto foy es-

colhido íioiíi Vasco de liiua, q de noyle se poeria em
Cilada cô eorenla hoiijes pêra tolher aos iiDiingos que
iiao apagassem ho logo da íiianla. E assi i\>y íVylo &
àlre ob cortiila <jue ieuaua dò Vasco íVaào Anl(mo de
sa , &- Fernão de lin»a, & lorge de lima, &. sairão lo-

dos per hua boinbardtyra do muro, Òi, recolheranse ao
canlo du Iraués q jugaua pêra ho mar: & dò Vasco, &
Anloiiio de sá , l et tiao de lima, íorge de lima, ho
coddeslabre liiogo pirtz &- dous bumbarde) r(js íorào a-

tar ho calabrele per duas aselhas nas duas rodas da
mania. E íe} lo siual ats q encima eslauào ao cabres-

tanle q a manta estaua amarrada , comec^aràna dalar

pelo calabrele. E tudo islo se íez sê os mouros ho sinii-

rtm , a»si polo grande escuro q fazia como por eles es-

tarê ocu|)ados com os sentidos em suas ceas que faziào

com grande festa, por não comerem mais que a noyte

q t-ra neste tempo a sua coresma a que chanjào reuje-

dâo : &. nunca sinlirào nada se nào quando a manta co-

meçou darder c-m ho fogo arleíicial que lhe foy posto,

a que acodirào logo pêra ho apagar, & actdindo virào q
lha leuauào sem verê quê, do q se espantarão muyto.
E começando doulhar pêra ode a leuauào, remete dõ
Vasco cô os q eslauão coele tiràdulhes muytas espingar-

dadas com q os hzerào deter que nào passassem auanle,

E nesLe tempo f y a manta impinada, & os Portugue-
ses ticarào quasi eniparados cotda das muylas espingar-

dadas & frechadas q os iiiiigos C(jmeçarào de tirar quà-
do os virão: no que durara^) pouco porq os fez fugir a

arielharia q ctjmeçou de jugar ilo traués q digo. E ven-

do do Vasco q a mata eslaua em saluo, ncolheose pela

bombardeira
,
por ode sayi> ja quasi no cabo do quarto

dalua q tanto durou este iVyu»: de q os Oíouros ficarão

muyto corridos por veiê em (juà pouca conta os linhào
os Portugueses , & quà facilmêie lhes desfazi.-to seus ar-

dis. E el rty de Calicut estaua esj)antado de tamanho
esíorço domes, & de quà pouco eslimauâo seu poder

^
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que dauão mil vezes reb;ites a sua gête : & parecia q
nenhu trabalho os caiisaua, & dizia aos mouros que fi-

zera mal de lomar guerra cõ laes homes. E eles ho cô-
selhauào, dizendo que nào se agastasse, porq poucos
contra muytos niíca poderão durar uju^/Lo: & que os

Portugueses se auião de deminuir tanto por quào pou-
cos erão

, q ou se lhe auião denlregar ou os auia de to-

mar por não se poderem defender, & fizerâo fazer outra
manta pêra minar pela mesma n;aneyra ho baluarte da
poluora, & Diogo pirez Ihespedaqou a manta com hii

camelo a cujo tiro estaua. Do q el rey ficou tão aborre-
cido por tomar nisso agoiro que não quis que fizessem
mais minas, & mandou que tornassem a trabalhar na aí-

barrada.

C A P I T V L O CXV.

De como dom loão fez húa tranqueyra sobre ho muro
contra hãa albarrada que os itnmigos fabricauâo.

Há trabalhãdose nela cõ muyta diligencia, começou lo-

go de crecer : o que daua muyto cuydado a dom íoão,

porq cuydaua q lhe querião os immigos entulhar a caua
da fortaleza pêra lhe sobirem a ela, o que receaua por

amor da pouca gente que tinha. E porem muyto mayor
perigo se lhe aparelhaua na albarrada seouuera effeyio

:

])orq sem duuida fora entrado dos immigos, & morto

com quantos estauão coele, q fora cousa com q todos os

mouros da Índia se leuãlaráo logo contra quãtos Portu-

gueses auia nela. E porque os deCalicut não vissem es-

te prazer, & os Portugueses não recebessem tamanha
desonra, parece que quis nosso senhor q se descobrisse

o segredo da albarrada. & foy que falado ho Ceziliano

com dõ loão lhe disse como q lhe pesaua que el rey de

Calicut ho auia de tomar cõ quantos estauão coele, sem
lhes valer sua defensam, o que disse em Castelhano,

do que dom loão deitou mão, & folgou de praticar coe-

le pêra ver se podia saber por ele algíia cousa da deter-
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iminaçao cios iiDÍgos: & iiiuyto luais quanJo lhe disse

que home era, & dali pur diáte falaua muytas \ezes

coele. E falando hu dia ho Ceziliano de ter por certo

que dom loão auia de ser tomado com a albarrada lhe

disse o pêra que era, mostrandose muyto triste por is-

so. E dom loáo como era prudente disimulou, & rindose

lhe disse que be sabia ho pêra q a albarrada era porque

ja vira outras, & porisso a conhecera & buscara logo ho

remédio pêra se defêder dela como veria quando fosse

tempo: do que ho Ceziliano ficou muyto espantado: &
dõ loao deu muytas graças a nosso senhor por lhe des-

cobrir aquele segredo: & contouho a dom Vasco & aos

outros fidale;os com grade prazer. E logo na noite se-

guinte com a mayor parte da gente da fortaleza come-
çou de fazer hua tranqueira sobre ho muro da banda
dõde se fazia a albarrada: &esfa traqueira era de duas
ordês de vigas muyto grossas metidas no entulho do
muro com outras atrauessadas das partes de fora prega-

das com pernos muyto grossos. E esta obra se fez esta

noyte cô rauyla pressa & era pêra sobrepojar por cima
da albarrada

,
pêra que os Portugueses defendessem ne-

la que não podessem os imigos entrar polo muro, o que
se auia de fazer cõ híia andaina dartelharia que se auia

dassentar nesta tranqueyra despois dentulhada. E quã-
do ao outro dia os inimigos virào este dasafio deràohua
grande grita, & ho Ceziliano pelo que ao outro dia pas-

sara cô dom loâo logo entendeo o que era, mas nào ho
quis dizer por nâo dar desgosto aos mouros , & màidou

aquele dia apontar nas vigas hii tiro grosso, com que
lhes tirarão na noyte seguinte andando dom loào com
outros em pressa de a entulhar & ho pelouro acertou

pela quíidra de hua das vigas, de que leuou hu pedaço
em rachas, com que forào escalaurados nos rostos dõ
Joào, d(>m Vasco, Jorge de lima & Antcnio de sá , &
foy morto hu criado do sfgro de dom loào com hua pe-

dra do trabuco que tambê começou de tirar cô toda a

mais artelharia dos immigos, q con)o íinhão muyta pol-

HVRO VI, II
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uora nã estimauã de a gastar nestesi tiros perdidos pêra

ver se podiáo espantar coeles os Portugueses pois lhe na
podiáo lazer outro mal. E com tudo deranlhe grande
fadiga toda a noyte , mas nem por isso deixarão daca-

bar dentulhar a tranqueira, em que logo forào assêta-

das certas petjas dartelharia ao oliuel daltura que a al-

barrada podia ter com que dom lofio ficou seguro dela.

C A P I T V L O CXVI.

De como quertdo os mouros combater a fortaleza cô huas

mantas de campo forâo atalhados»

iVluvlo agastados ficarão os mouros de verê esta tran-

queyra porq virão que era niuy perjudiciai pêra ho ef-

feyto que esperauão da sua albarrada. E preguntando

ao Ciziliano se aueria outro ardil pêra se a fortaleza to-

mar : ele deu logo ordem com que forào fabricadas duas

mantas quasi ao modo das de campo daltúra do muro
da nossa fortaleza, & de largura de (juize palmos feytas

de vigas de grossura dú & dous dedos forradas de fora

de coiros crus porq não se lhe podesse pegar fogo, &
estauão empinadas cada hua sobre sua grade de vigasq

andaua sobre doze rodas & das põlas das matas da bu-

da de dêtro tinhão híis tiràtes de vigas que se pregauào

nas pòtas das grades , & de tirante a tiràle se fazia híi

andaimo em que auião dir oyto espingardeiros pêra tirar

por hQas espingardeiras feytas nas mesmas matas aos

que esteuessem sobre ho muro da fortaleza ode auião de

chegar, & detrás delas auião dir os immigos em íieras

pêra se einj)ararê da artelharia da fortaleza, a q chega-

das as matas auião de sobir por escadas. Ecoestas man-

tas certificou ho Ceziliano q enlrarião a fortaleza
,
porq

os espingardeyros despejarião ho muro, que ho não po-

dessem defender delles quando sobissem poJas escadas.

E segundo ho ardil era bò & bê ordenado, & os inimi-

gos muytos em demasia & os Portugueses iam poucos
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como erão, parecia claramenie que deuia ser assi. E
os mouros tendo isto por muyto certo ho disserào a el

rey que ho creo , & derão porisso ao Ceziliano muy ri-

cas joyas. E logo fizerâo fabricar as mantas detrás de
huas casas, porque as não vissenn os da fortaleza senão
quando fossem de todo acabadas. E crendo assi os mou-
ros que daquela vez auiSo de ser tomados do loào &, os

outros andauão muyto ledos: & segundo a cousa eslaua

ordenada assi ouuera de ser se as mantas ouuerão effey-

to, mas nosso senhor por sua misericórdia ordenou ho

cõlrairo : & Bastião descobrio a dom loão ho segredo

das mantas, & ho Ceziliano não ousou porque lhas dom
loâo não atalhasse como a albarrada. E sabido isto por

ele vio as pontas das mantas que sobrepojauão a altura

das casas detrás dõde se fazião , a que logo mandou ti-

rar com hii camelo que todo hu dia tirou ás casas ateq
deu coelas no chão & as mantas ficarão descubertas , 8c

hiia delas estaua acabada, E os Portugueses derão gra-

des gritas com prazer de as verem, porq esperauão de
as desmanchar, & toda a noyte jugou ho camelo & assi

a aríelharia daquela bãda que tolhesse aos ímigos que
aquela noyte não andassem com a manta por diante, &
ho mesmo fizerão os imigos , & nê híjs nem outros nào
dormirão, & teuerão toda a noyte muyto trabalho ju-

gando ás bombardadas. E como amanheceo , parecêdo
aos inimigos que se vingarião dos Portugueses os fcrão

cometer cô a mã(a q tinhão acabada pastos nela os es-

pingardeyros , & eles detrás dela em fieiras leuando
suas escadas, & fazendo grandes matinadas de gritas

&, de seus instormentos de guerra: & coisto despararão

toda sua artelharia, & ho trabuco juntamente lançaua

suas grandes pedras que quando cayão parecia queauião
de fundir a firtaleza, & começasse híi bem brauo & me-
donho coníbate de tanta diuersidade de cousas pêra fa-

zerem mal aos da fortaleza, que bê se parecia goarda-

los nosso senhor milagrosamente de todas, porque qual-

quer delas abastaua pêra os destruyr de todo segiido

II 2
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erão poucos, & a íbrlaleza eslaua daneticada dos conti-

nos combates da arlelharia, em qne sempre dós Portu-
gueses morriào aigús , ou de bôbardadas ou despingar-
dadas : de que nào digo per ordê os que morriào por-
que ho nâo pude saber, se nào que a este têpo erào
mortos dos Portugueses cincoenta k eslauào feridos ce-

io ou mais , de que algiàs pelejauào com ceio & sessen-

ta que estauà sàos. E conjecandose este temeroso com-
bate antes q a outra arlelharia da fortaleza começasse
de jugar, desparou ho condestabre hú canielo com q a-

certou na manta, & feyla em pedaços a fez voar per
esse ar, espedaçando lambe os espingardeyros q yão
nela, & os das tíeiras que yào detrás de que matou
muytos. E festejado este tiro com muylas gritas dos
Portugueses, & muyto tanger das trõbetas , desparào
todos os outros com seu brauo Ímpeto, & fazem acolher

os inimigos que estauào descuberlos
,

polo que não re-

ceberão mays dano nos corpos, mas na outra manta si,

que tambê fuy feyta em pedaços, & assi hoforào lam-
be outras duas que estauào começadas

,
que foy ho

mayor mal que lhe então podiào fazer, j)orque nestas

mantas tinhào toda sua esj)erança de entrarem na for-

taleza : & coisto ficarão de todo desesperados de ho fa-

zer, principalmente el rey que com vergonha quisera

leuãtar ho cerco. E t«ão auorrecido estaua de si que
nunca quis que vsassem de mais ardijs contra os Portu-

gueses por mais que os mouros ho persuadirão pêra que

ho cõsentisse, & dizialhes que era escusado, porq erão

grades feyticeiros
,

polo que não lhes podia empecer

cousa nenhúa. E coeste desgosto mandou Jogo que ces-

sasse a obra da aibarrada & sobre aquele enlulho man-

dou fazer hua tranqueyra singela de palmeiras cuberta

desteiras. O que dõ loào teue por sinal de sua desespe-

ração , & assi ho disse aos que estauào na fortaleza, di-

zendo que se alegrassem
,
porque dali por diante auião

de ser desaliuados do trabalho que padeciào. E derào

iodos luuytas graças a nosso senhor, &, embandeirarão
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toda a fortaleza, & tangerão as trombetas: do qne os

mouros se esj)âlarão muvto, &. se virào algus nauius no

porto pareceralhes que era vindo socorro : por terern

cartas cios mouros deCociíim que o gouernador se fazia

prestes pêra ir socorrer a fortaleza, por tanto que se

apressasseiíi em a tomar: & [wr isso amiudauão tanto

os ardijs pêra a tomarem como disse. E vendo que ei

rey nào queria que vsassem mais deles, combaliào a

fortaleza cada dia, & sempre matauào & feriào algiis

Portugueses, & lhes dáneíicauao os baluartes & muros,
& os Unhão em sobresallos continos com láo amiudados
combates assi de noyle conjo de dia com que os nunca
deixauào repousar : com que padecerão neste tempo tra-

balho incôportauel de continuamente eslarea» armados,
& pelejando de noyte & de dia com tantos pelouros dar-

lelharia tào medonhos que lhe tinhào a fortaleza furada

por todas as partes , & com táo espantosas pedras de
trabucos, con» táo bastos pelouros desj)ingarda, com tào

brauos combates de não cujdados ardijs, com que de
cada vez se vião abrat^ados da morte, & com terriueis

dores das mortais feridas que recebião, & por derradei-
ro com estranha fraqueza que lhes causaua ho não co-

mer
,
porque em cinco meses em que ya ho cerco não

comerão a mayor parte deste tempo se não arroz cozido

em agoa sem sal porque ho não tinhào: & enHístiauàse

tanto dele
,
que pêra ho poderem comer ho mandauào

cozer aa noyte pêra ao outro dia estar azedo & lhe acha-

rem algum gosto. E estando dò loào & os outros neste

trabalho, chegou hu dia António da silueira sem nenhú
dos outros capitães que partirão coele de Cochi

,
que

todos se tornarão do caminho não poden.do sofrer ho mar
que os comia: & entrando no arrecife com a viratjão

surgio: & cuydãdo os imu)igos q queria desembarcar

,

acodirão bê quinhentos esjjingardeiros a hiia estancia

junto do mar, donde tirauào muyto rijo. Surto António
da silueira escreueo híãa carta a dom loão , em que lhe

Hiandaua preguntar q queria q lizesse, &. esta leuou hil
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liomê a nado, q nuca pode daqla vez toraar terra com
as muytas esping"ardadas dos immigos, que matarão ou-

tro q tornou com outra carta: & outro foy de noytc
com outra, & pode sayr & deuha a dom loão que es-

creueo a António da silueira que não desembarcase : &
se lhe podesse mandar algua poluora que lha mãdasse.
E ele lhe mandou três barris dela, q forão dados de noi-

te com muyto perigo de peleja, & lhe mandou dizer que
esforçase que liO gouernador ficaua de caminho pêra lhe

socorrer com o que dom loào ficou muyto ledo, & dis-

seo a todos, que fizerâo por isso muyto grade festa. E
dada a poluora como António da silueira estaua só &
não podia fazer nada tornouse logo pêra Cochim, onde
chegou muy asinha, por ir cõ veto a popa, & contou
ao gouernador o que fizera, & como ficaua a fortaleza

& em Cochim achou os outros capitães q arribarão.

C A P I T V L O cxvir.

De como dom loâo foy socorrido por Eytor da situeyra

:

<Sf- despois por Francisco pereira pestana,

l^yom muyto perigo & trabalho
(
pola fortaleza do tem-

po) chegou Francisco de Vasconcelos a Cananor pêra
onde partio de Calicut como disse , & chegado deu ho
recado do gouernador a Eytor da silueira, que ja esta-

ua prestes pêra isso, & por falta dembarcaqão de nauios
grandes não partia. E tanto q Fràcisco de Vasconcelos
chegou , desembarcouse cõ algíia gele na carauela & na
galeota: & leuou cinco paraós ligeiros carregados de
roantimêtos &.de poluora: & deixando a fortaleza en-

comendada ao alcaide mor se partio pêra Calicut, onde
chegou na fim Dagoslo. E êtrado no arrecife surgio

:

& cuydando dom loão que queria desembarcar lhe n)an-

dou fazer sinal que não desembarcasse. E logo os ími-
gos cuydando que queria desembarcar lhe tirara muytas
bombardadas, & acodirã muytos á praya. & Eitor da
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silueira polo sinal q lhe foy íeito se deixou estar ate que
foy novte: & então mâduu disparar sua arltlliaria assi

da gaieota em que hia como da carauéla : & pos se ás

bombardadas cõ os imigos
,
pêra q com isso perdessem

ho tento dos paraós
,
que entre lato partirão pêra ter-

ra, & foràse dereytos á coiraí^a , onde os dõ loào esta-

ua esperando, acompanhado de quarenta houiês : &, os

paraós fora descarregados, de bizcoyto , carne pescado

em jarras, cocos, &- outros mantimentos necessários,

& poluora de bôbarda & despingarda. E sabêdo duU] loào

ho socorro q lhe ya , & conio ho gouernador se fazia

prestes pêra ir logo, màdou dizer a E}tor da silueira

que nào tinha necessidade de mais genle que a quees-

taua na fortaleza pêra se defender ate a vinda do gouer-

nador. E toda aquela noite se gastou em se recolherem

os mantimentos, & em bôbardadas & espingardadas. E
porijue não era necessário estar ali mais E}tor da sil-

ueira tornouse ao outro dia pêra Cananor. E dom loão

por quebrar ho corarão aos imigos conuidou Bastião cõ

três j)ostas de carne de salmoeira, & três molhos de be-

lele fresco que lhe mandou deitar do muro. E bastião

muyto espantado de as ver, as mostrou aos imigos que
íicarà muy tristes: & então conhecerão q dom loào fo-

ra socorrido com mãtimentos : & ate li nào cuydauào se

não que Eytor da silueira não desembarcara por nào se

atreuer : & estauão por isso mu}to ledos: &, conhecen-

do que os da fortaleza estauão abastados de mantimêtos
desesperarão de os j)oderem tomar, porque cuydauão
que a fome os auia de fazer êtregar

,
que bê sabião pe-

los naires que seruiào na feitoria que não tinhào mais q
arroz. E se nào fora por eles nuca ho souberào

,
porq

dom loão teue sen>pre tam boa vigia na fortaleza, que
nuca nenhu escrauo lhe pode fugir pêra os imigos. E
partido Eytor da silueira ja na fim de Setembro chegou
Francisco pereira pestana no galeão, que com achar ho
velo por dauante & os mares muyto grossos se ouuera
de perder, & esteue muitos dias surto na foz do rio de
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Chatuá, qtie se isso nào fora, perderase : &. chegado
ele a Calicut surgio defora do arrecife pêra esperar pe-
los outros capilàes, que cujdou que fossem ter coele

,

& entre tanto como foy noyte mandou ho i)araó do ga-
leão a terra com mantimentos, & munições, cuydando
q dom loão cstaua em necessidade deles. E sabendo
dom loão como ho paraó ya

,
por fazer luar muyto claro

ho foy receber a coiraça, a que logo acodirâo os immi-
gos : & sobre ho desembarcar do paraó foy hfia braua
peleja, em que forão mortos cinco Portugueses : & dom
leão foy ferido de hua espingardada ê hua perna: &
com tudo ho paraó foy descarregado , & se tornou pêra
ho galeão, com recado a Francisco pereyra que não
desembarcasse

,
porque como nào fossem quinhentos

homês juntos, era escusado desembarcar outra gente.
E dos inimigos morrerão nesta peleja algus : & forão

feridos tantos das nossas espingardas, & queimados de
panelas de poluora

,
que lhes cõueo afastarense. E dom

loão se recolheo á fortaleza desapressado deles: & en-
tão se achou tão manco da ferida q tinha (que ateli

não sentira com a fúria do pelejar) que foy necessário

leualo lorge de lima ás costas, & foylhe necessário dei-

tarse na cama porque a ferida não podia sarar em pé,
ho que ele sentio muyto por ser em tal tempo, & pola

necessidade que tinha se deitou.

C A P I T V L O CXVIII.

De como os iminigos tomarão o paraó do f/aleâo cotn a
carrega que leuaua. E de como cuydâdo el rey de Ca-

licut q dom loão era morto ho mandou saber.

X^ali a três ou quatro dias tornou Fràcisco pereyra a

mandar ho paraó a terra com outra barcada , & màdou
ho pola sesta, parecendolhe q era tempo de menos pe-

rigo porque estarião então os immigos assessegados , &
não acodiriâo por lhes parecer que não iria a tal tempo,
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& forâo nele cinco marinheiros Portui::ueses pêra ho re-

marem. E nào esperado os da fortaleza por ele a tais

horas nào ho virão, & os immigos si : & vedo ho perto

de terra-, &- nào sintindo reboliço na coiraça como das

outras vezes, foyse hii dos sens capitães com algus de-

les meter na coiraça
,

pêra q em ho paraó chej^andu ho

apanhassem. E a vigia da coiraça começou de bradar

que entrauào os ímigos nela, ao que acodirão dom Vas-

co de lima & lorge de lima com sessenta homês , mas
antes que chegasse chegou ho paraó, & os ímigos ho

apanharão logo, & ho louarã carregado pêra diante das

suas estãcias cõ os cinco marinheiros q hião nele, hiis

mortos & outros feridos : &, ho capitão que digo cõmuy-
tos dos ímigos se pos coeles á porta da coyraça quando
a vio abrir pêra defender a dom Vasco & aos outros que
não sayssem , & foy sobrisso hua muy ferida peleja. E
dom loão q ouuio a grita chamou pêra saber o q era

,

& não lhe respon Jeo mays que híia escraua , que lhe

disse o que era, & ?{ os ímigos erâo muyíos. O que ele

ouuindo não se pode ter que não se leuantasse Sc assen-

lousp a hua genela de grades de ferro, donde via a pe-

leja que era debaixo. E quando vio q não podia acodir

começou de tirar aos ímigos com duas espingardas que
lhe a escraua atacaua, & em quãto lhe ceuaua híja li-

raua com a outra. E dali matou bê trinta dos immigos
em quanto durou a peleja, porq os tinha a tiro, & ti-

raua a saluo. E dom Vasco matou nesta peleja ho capi-

tão dos ímigos, passantlolhe ho escudo com hua lança,

& a ele por derradeiro, & cayo morto. E com sua mor-
te se desbaratarão os immigos. E dom Vasco se reco-

lhido indo lorge de lima ferido de hCia espingardada que
lhe leuou a coroa do capacete: & ho mesmo capaceteo
ferio híi pouco sobre hu olho. E eles recolhidos dom
íoâo se tornou a deitar: & a perna se lhe agrauou de
maneira (jue lhe ouuerão de saltar herpes nela. E por

Francisco pereyra nào ter paraó não mandou mais nada

a fortaleza, & deixouse estar: E os immigos íizerão

LIVRO VI. KK
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grandes alegrias pola tomada do paraó : & dali tornarão

a ter esperança q tomarião a fortaleza , & combaliàna
brauamente: & mais por crerem que do Joào era mor-

to, porque como Bastião faiaua muytas vezes coele a-

chauao menos. E pregunlando por ele, foy lhe dito que
eslaua ferido: o. q ele cotou a el rey de Calicut & aos

mouros q fora coisso muy alegres: porque crerào que
dõ loáo era morto: Sc os seus polo encobrirê dezião que
estaua ferido. E pêra saberem a verdade disto disserào

a Bastião q lhe mandasse pedir licença j)era ho ir ver.

E dom loào quando lha ele mandou pedir lhe pareceo

iogo o q era, & por tirar aquela sospeita lha deu: i^

quando vio Bastião lhe disse o que entedia de sua visi-

tação, escòjurandoo muyto que lhe dissesse a verdade:

& ele lha disse, & que el rey de Calicut lhe queria ta-

manho mal que nenhiia cousa desejaua mais q matalo

,

por se auer por njuyto injuriado dele por se lhe defen-

der tanto tempo com tam pouca gente, tendo ele tama-

nho poder. E dom loão rogou muyto a Bastião que lhe

dissesse, que posto q ele morresse, que cada hií dos

que estauão na fortaleza erão pêra serem capitães &. sa-

bião da guerra mais que ele, & lhe auião de fazer mais

mal do q lhe ele tinha feyto: porisso que não ganhaua
nada em sua morte. E pore que se a tãto desejaua que
cõbatesse em pessoa a fortaleza: & poderia ser q coseu
fauor a entrariao os seus mouros de que fazia grade ca-

bedal, & q ho matariào : porq lhe certificaua q ho a-

uião dachar na dianteira pêra o tomar viuo & ho man-
dar preso a el rey de Portugal pêra lá pagar suas trey-

ções Si. maldades. E pore que pois não auia dousar de

eõbaler em pessoa a fortaleza que lhe rogaua q não fu-

gisse pêra o sertão, porq ele ho mãdaria buscar á cida-

de com a arlelharia. E dom loão trabalhou muyto cô

Bastião que se tornasse pêra nosso senhor, & que ele

ho leuaria pêra Portugal & lhe aueria perdão dei rey, &
ele não quis, E daodolhe dõ loâc de vestir ho despedic.
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C A P í T V L O CXIX.

De como os 'imigos quiserao queymar hum baluarte de
madeira da fortaleza ^ não poderão.

X>aslião se foy logo a el rey de Calicut, & lhe contou
como achara dom loão & deulhe ho seu recado cõ o que
el rey se indinou muyto mais contrele , & fazia comba-
ter a fortaleza de dia & de noyte que nunca dom íoão
nem outros tinhão nenhíi repouso & ieuauão muyto tra-

balho. E hi5a noyte poseráo os immigos fogo ao baluar-

te de madeyra porq lhes impidia chegarem á porta da
fortaleza. Dò Vasco de lima q seruia de capitão acodio

logo cõ gête ao baluarte pêra matar ho fogo, & os im-

migos lho defendião, sobre o que se começou antreles

híja braua peleja. E dom íoão que soube o q passaua
posto que estaua ferido, mâdouse leuar ao baluarte ain-

da que contra vontade de todos, porque receou que ar-

desse ho baluarte, a que mandou logo leuar muyta ter-

ra pêra apagar ho fogo porque cõ agoa não podia ser,

nem os Portugueses tinhão muyto lugar pêra o apaga-
rem pola dura resislecia q lhe os immigos fazião , & ho
fogo se ya embrauecendo de cada vez mais. E eslando
os Portugueses nesta fadiga quis lhe nosso senhor lesu

Christo acodir com chegar naquela hora Eytor da sil-

ueira, q estado em Cananor por capitão como disse em
ausência de dom Simão de meneses , desaueose dom Si-

mão em Cochim do gouernador , & na quis mais andar
coele & tornouse pêra sua capitania. E vendo Eytor da
silueira que não fazia nada em Cananor, pareceolhe bem
ir goardar ho porto de Calicut pêra fauorecer a fortale-

za , & esperaria hi ho gouernador q sabia que estaua
de caminho, & embarcouse na galeota de Francisco de
Vasconcelos, &, leuou consigo a carauela & algus paraós,

& do mar vio ho fogo q estaua aceso no baluarte: & co-

nhecendo que era na fortaleza, chegouse a terra o mais
KK. 2
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q pode, & começou lie desparar sua artelharia com q
fazia grande estrõdo. E ouuindo ho os inimigos tão de
supito cuydarâo que era ho gouernador por terem auiso

dos mouros de Cochim que era ja partido pêra Caiicut

em socorro da fortaleza. E com ho aluoroço desta sos-

peita acodirão logo á praya , nào somête os immigos q
defendiào que não apagasse os Portugueses ho fogo do
baluarte, mas outros muytos de todas as estancias. E
como os Portugueses q pelejauào forão desapressados da
peleja, apagarão logo ho fogo: & os imigos esteuerâ to-

da a noyte em vigia , cuydando q os Portugueses q es-

íauão no mar desembarcassem, mas nê então nem des-

pois não desembarcarão, por recado de dom loào que
lhe mandou iãçar hua caria e que lho escreuia. E ao

outro dia a noyte Eytor da silueira se pos com todos os

nauios a tirar ás bombardadas aos immigos, &- entre

tanto mãdou muytos mantimentos, & poluora á fortale-

za pela coiraça. E escreueo a dom laão que ho gouer-

nador se ficaua aparelhando pêra ho socorrer, & por is-

so se não auia dir dali , tSc auia desperar por ele, q se

se visse em necessidade de gente que lho mandasse di-

zer & que logo desembarcaria. Edali a poucos dias che-

gou Pêro de faria que ya por capitão mór de hua frota

de fustas q partio de Goa em socorro da fortaleza em
que yão muytos casados de Goa á sua custa a seruir el

rey
,
que como suuberão do cerco posto q era inuerno

pedira embarcação a Francisco de sá & partirão quasi

na fim de lulhu , & por ho tempo ser muyto forte não
chegara mais cedo. E com a armada de Pêro de faria

se ajuntou no arrecife de Caiicut hiia arrezoada arma-
da , cõ que os mouros se agaslauão muyto porque vião

que daquela vez nã poderião tomar a fortaleza , a q a-

miudauão muyto os combates: mas ja os que estauão
nela os não tinhão em conta: & também lhes tirauão

muytas bombardadas, & assi os q estauão no porto com
que os immigos estauão muy afrontados, & os mouros
muyto agastados & enuergonhados de quão pouco tinhão
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feylo naquele cerco. E el rey de Calicut inuyto corrido

por tomar seu conselho: & cò tudo apercebeose pêra

receber ho gouernador.

CAPITVLO CXX.

De como ho gouernador socorreo a fortaleza de Calicut
,

^' do conselho que teue sobre pelejar com os mouros.

Q
kjabendo ho gouernador quão bê socorrido fora dõ loão

de lima, descasou algu tàto do cuydado q tinha de sa-

ber q estaua cercado, & dos côbates q lhe dauào os

imigos. E determinou de ho nã yr socorrer se não com
tempo feyto, porque fosse com ioda a armada q tinha,

& tão poderoso como conuinha ao gouernador da índia,

ho que não podia ser sem dar ho mar jazigo
,
porque

não iiu dando chegaria a Calicut com a arniada espeda-

cada & sem nenhú j)oder , ho que pêra ho tempo era
nfiuy perjudicial : por el rey de Calicut estar mu\lo po-
deroso, & os mouros cõ grade soberba, & se vissem ho
gouernador com pequena armada não ho teriào em con-
ta : & com grande & bè fornecida de gente & dartelha-

ria acrecêlarselheya ho medo que dates linhão dele. E
porque ele isto sabia parlio na entrada Doutubro, em
que ja ho mar estaua seguro dos cõlrastes do inuerno:
& leuou hila arniada em que forão mil & nouecêtos Por-
tugueses. E os pricipais capitães forão dom lorge de
nieneses , dom lorge telo de meneses , dom Tristão de
noronha , dõ Afõso de meneses, dõ Pedro de castelo

branco, leão de melo da silua, dom diogo delyma, An-
tónio da silueira, IVianuel de inacedo, Ànrrique de ma-
cedo , dõ lorge de crasto, lorge cabral , António daze-
uedo irmão deiVlartim lopez dazeuedo senhor de Caures,
Duarte dafôseca , Fernão gomez de lemos, António da
silua, António de lemos, Jorge de vascõcelos , António
pessoa, Rodrigo aranha, & outros capitais de catures
a q não soube os nomes. E coesta armada chegou ho
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gouernador ao porto de Calicut meado Outubro por che-

gar cõ a frota juta. E quando vio a q esíaua no porto,

ficou inuyto ledo de ver ho bõ cuydado dos Portugueses

no q cõpria a seruiço dei rey. E foy ho arroido gràdis-

simo da artelharia da frota q estaua no porto que sal-

uou ho gouernador , como da sua q saluou ela, & assi

grade festa de gritas, & de uiuytas trõbetas : q foy la-

to q ôuydará os ímigos q ho gouernador desêbarcaua

:

& acodiráo á praya : fazêdo jugar a artelharia q estaua

pêra ho mar. E os Portugueses tãbê lhes tirarão, & nis-

to se passou hu pedaço q estaua por passar daqle dia :

& ao outro dia ê amanhecêdo por ho grade poder q es-

taua sobre a fortaleza , a cõbaterão os imigos cõ toda a

artelharia q tinhão, q toda tirou jutamête & o trabuco

coela, & passada esta primeyra çurriada, mostrarâse to-

dos na praya, os adargados diãte , & detrás os espin-

gardeiros & frecheiros, apartados hiis dos outros, & assi

tirarão pêra ho mar cõ muyto cõcerto , &, dado medo-
nhas gritas q foy bê pêra espãtar. E assi seespãtarão

os Portugueses q estaua no mar, de ver tátos imigos

jutos q nuca virão tâtos : & era nouêta mil homês, porq

posto q dos primeyros nouêta mil muitos fosse mortos

logo se refazia, & níica faltauão deste numero. E lio

gouernador folgou muyto de os ver porque soubesse que
soma faziào , & deixandoos bê mostrar , lhes mandou ti-

rar quando se recolherão : & eles recolhidos tornarão a

cõbater a fortaleza, &, durou ho combate todo ho dia.

E visto pelo gouernador a grade forqa de gente que os

imigos tinhão, & quão apercebidos estauão , nem por

isso perdeo ho esforço com que partira de Cochim pêra

pelejar cõ eles, antes parece que se lhe acreceníou
,

porque isto era muyto 'natural nele, quanto as cousas

erão de mayor perigo tanto menos as temia & desejaua

mais de as cometer, & logo ao outro dia pelejara com
os imigos, ho que não fez, por ho regimento que tinha

dei rey lhe defender que não cometesse as cousas se-

melhantes sem fazer cõselho geral, & seguir a parte que
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teiiesse mais votos. E por isso juntos ao outro dia em
côseiho todos os capitães & fidalgos & pessoas princi-

pais, lhes propôs lio aperto ê que estaua a fortaleza, &
a gête que a tinha cercada, & quão soberbos estauâo

os mouros, & a gente q ele leuaua, pedindolhes seus

pareceres. E forào que nào se deuia de pelejar com os

iniigos, porque a 1'ora terê muyto demasiado poder de

gente & grande força dartelharia, em cujas bocas auiào

de desembarcar, & a desembarcarão era muyto roi
,
por

ser costa braua, & andar sempre ho mar de leuada, pe-

lo que auiào de desembarcar a nado, &- os immigosque
logo auiâo dacodir os niatarião a todos sem peleja, &.

que se perderia ho estado q el rey de Portugal linha na

Índia, (jue iuiportaua mais que aquela fortaleza: })or

isso que ho bom seria fazer pouco caso dela, &l despe-

jala & deixala, & todos quantos estauâo no côseiho fo-

rào deste parecer, se na António dazeuedo, Francisco

pereyra pestana, Eytor da silueira , Manuel de niace-

do, & dom loão de lima, que màdou por escrito ho seu

ao gouernador : & diziào estes quatro que estauâo no

conselho, que nuca ho estado dei rey de Portugal este-

uera em tanto risco de se perder por nào pelejarem co-

mo naquele negocio, nem nunca comprira tanto peleja-

rem pêra ho sosterem como enlào , & mais se perderia

nào pelejando que com pelejarê, por quào perdido esta-

ua ho credito dos Portugueses na Índia, & quào aleuan-

tado ho dei rey de Calicut
,
que nunqua mais fora cas-

tigado, despois da morte do IVlarichal & do desbarato

dafonso dalbuquerq : híja ofensa tamanha pêra Portu-

gueses. E posto que ho nào fosse por quào daneficado

ficara Calicut, abaslaua que os mouros linhào q era o-

fensa , & se entào lhe deixassem passar sem castigo a-

quela de fazerê guerra á fortaleza, & poerêna em tama-

nho aperto, que descreriào de todo dos Portugueses, &
os não teriào em nenhua conta, & logo se leuanlariào

contra as outras fortalezas, porque verião que nào per-

duauào se não ho que não podiam castigar: & por isso
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de necessidade auiáo de pelejar, pêra que ao menos
mostrassem que fízerão ho que poderão, & que esperas-

sem em nosso Senhor que os ajudaria, como ajudara a

Duarle paclieco que tantas vezes desbaratara a el rey

de Calicut sem ter gente. E posto que a rezão destes

era muyto boa, & tal parecia ao gouernador, não to-

maua seu parecer porque ho contrairo tinha mais vozes.

E por não se determinar de todo que não pelejassem,

leuãlou ho côselho deixando a cousa suspensa, parecê-

dolhe que em outro conselho se determinaria que pele-

jassem ; o que ele desejaua muyto pêra castigar os mou-
ros

,
porque auia por grande injuria sendo gouernador

cercarem aquela A-rtaleza , mas amio via tantos contra

si & não podia ai fazer se nâ comprir ho regimento que
tinha, que era irse cô os mais pareceres não ousaua de
se declarar: esperando como digo que em outro conse-

Ihoouuesse outros pareceres nos que diziào que não pe-

lejassem : mas não os ouue em cinco ou spys conselhos

q fez despois deste. E todauia senipre os aleuantaua

sem se assentar a determinação de não pelejarem, o que
não podia acabar consigo. E neste tempo dauão os ini-

migos muy brauos combates á fortaleza, por darem a

entêder ao gouernador q ho na temião, & ele mandaua
cada noyte mãtimetos á fortaleza. E indo hua noyle

dom lorge de meneses em hCi batel carregado deles &
de duzentos padeses de campo, em ho descarregando

carregarão sobrele muytos dos immigos, tirandolhe com
suas espingardas & com muy las rocas & frechas de fo-

go , & era medo velas de noyte polo escuro, & muytos

se metião no mar com croques com q puxauão pelo ba-

tel : mas como dom lorge era muyto esforc^ado liurouse

deles com matar muytos &. leuar feridos quantos yão

coele.
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C A P í T V L O CXXI.

De como do7n loão de lima deu hã rebate no arrayal dos

inimigos : ^ de como lio goueniador assentou de pele-

jar coeles.

í ^
. .

^
V.yontinuanclose estes conselhos acerca de pelejarem com
os immigos em q os mais como disse erào q não pele-

jassem , António dazeuedo a (jue [>arecia bem que ho
fizessem, pesauaihe n)uyto de ver caminho pêra não pe-

iejaren) : porque tinha por sem duuida que auião osim-
nriigos de ser vencidos, & que perdião os Portug-ueses

hua muyto grande honrra se não pelejauão. E porque a
não perdessem , escreueo a dom loao o que passaua :

pedindolhe muyto que se fosse possiuel desse de dia hu
rebate nos inimigos, que es pêra u a em nosso senhor que
auião de fugir: & que então veria ho gouernador quão
errado era ho parecer dos que dizião que não pelejasse,

& quão bem Jhe dizião os que tinhão ho conlrairo. E
esta carta mandou jier hu seu criado que foy de noyte

a nado, & leuaua a carta metida em cera por não se

lhe molhar. E vista esta carta por dÔ loão, folgou mu j'-

to com ho conselho Dantonio dazeuedo, & tomando ho
de algíis desses fidalgos que eslauão coele, assentou de

dar hu rebate em liua estâcia dos ímigos q estaua onde
se chanja a China cota da banda do sul em q auia me-
nos gente que nas outras: & ordenou que hú fidalgo

chamado lorge de Vasconcelos que fora cõ ho gouerna-

dor & estaua coele, desse ao outro dia pola sesta na es-

tancia q digo cõ cincocnta espingardeyros , & se tor-

nasse logo a recolher: & q ele lhe iria nas costas pêra

lhe acodir. O que foy feyto ao outro dia ás horas que
digo: & entre tãto que lorge de Vasconcelos ya dar na-

quela estancia, mandou do loão aos q ficauào na forta-

leza q tirassem espiníjardadas ás outras: porq ocupados

os immigos nisso não sintissem lorge de Vasconcelos

LIVRO VI. LL
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quando desse nos que auia de dar, 6l não lhe acodissê:

& assi íby. E como ele era mu)Lo esfurc^ado , & os que

yao cuele escolhidos ferirão muy brauamête nos imini-

gos com suas espingardas, & como se vuão cometer tào

rijo & assi tào de supUo íoràu tào corladus do medo que

iogo se acolherão & deixarão a estancia ficando algiis

mortos, & nela tomarão os Portugueses três berços &
híia bombarda: & ho [)rimeyro que chegou a eJa foy hú

fidalgo mancebo chau)ado tíelcliior de brito da cidade

de Beja, que saltado sobrela começou de bradar. Amo-
res, amores. E tomando os Portugueses estas qualro

peças pêra as leuarem íizerào os iujmigos volta sobreles

com outros que logo acodirão tirado muyias espingar-

dadas & rocas de fogo & dando graiidt-s alaridos. E se

a este tempo dom loào não esteuera cò lorge de Vascon-

celos que se ya recolhêdo , ele se vira em grande afrõ-

ta
,
porque os ímigos carregauào muylo, &. ima espin-

gardada deu por hú ombro a dõ loào: &- quis Deos que

não lhe fez mais mal q leuarlhe quàto lhe alcançou do

corçolete, & outras m^itarào ho almoxarife dos njanti-

inentos da fortaleza que auia nome lorge diaz Scliuamo

de dom Diogo de liiria. E ja neste tempo a artelharia

da fortaleza desparaua polas outras partes, & era a gri-

la muy grande: & nisto se recolheo dõ loão com algíis

feridos. E ho gouernador que vio o que dom loão fez

folgou muy to, porque vio com quão pouca cousa os im-

inigos se começarão de desbaratar, & q se fora mais
força de ^ente q se desbaratarão de todo : & gabou niuy-

to aquele rebate, dizendo q bem vjão todos que se po-

dia pilejar com os imigos & por isso q ele auia de pe-

lejar. Do q lodos os que erão contra isso ti carão muy to

corridos: & na noyte seguinte escreueo muytos agar-

decimentos a dò loao pelo que fizera , & assi aos qsay-
rào : dizêdo que Ihts parecerão todos muyto gentis ho-

mês, & que lhe màdasse dizer se lhe parecia ainda bem

q pelejassem cõ os ímigos, porq ele determinaua de pe-

lejar coeles : por isso que lhe màdasse algu home que
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lhe dissesse onde desembarcasse. E dom Toão lhe res-
pondeo, que ainda lhe parecia bê que pelejabsem

, & q
nuca outra cousa diria. E ho homem q liie màdou foy
lorge de lima que lho pedio, & foy em hua-almadia re-
mado ho hú marinheiro que chamauão ho Guisado, &a
almadia foy arrobada cõ hu tiro dos ímigos qtodaanoy-
te tirauão, porq pescassem os q fosse a fortaleza, &
arrobada a almadia lorge de lima & ho marinheiro forão
a nado: & chegados á frota foy lorge de lima leuado ao
galeão do gouernador

, que toda a noite esteue fadando
coele, enformandose do poder dos ímigos, & assi do
que passara no cerco. E ele lhe deu (ão boa enforma-
ção, que ho gouernador assentou de todo de pelejar. E
ao' outro dia logo pela menhaã chamou a côselho , não
pêra tomar mais pareceres, mas pêra declarar a todos

como auia de pelejar cõ os Tmigos. E porque os q erão
de parecer conlrairo não ficassem desconíêtes disselhes

estando todos juntos.

Como quer q muyías vezes ho nosso juyzo se en-
gana , & julga por falso o verdadeiro & a verdade por

mentira: acontece outras talas fazermos obras muy des-

uiadas de nossa tenção, pelo q esta deue sempre de ser

posta na vontade de nosso senhor
,
pêra q por sua mi-

sericórdia guie ho efeito dela a seu seruit^o & por isso

pus sempre neste negocio de pelejarmos cõ os ímigos

minha tenção, na vontade daquele deos eterno todo po-

deroso, pedindolhe que ordenasse tudo como fosse mais

seu seruiço: & tendo nele esta esperãça estiue (antos

dias sem me declarar se tomaria vossos pareceres de

não pelejar com os ímigos t que como sey pelo que vi St

ouui q soys todos de muy assinada valetia, & vos achas-

tes em feytos muy façanhosos, a que cõ sobre natural

esforço destes marauilhoso fim , receaua muy to de não

tomar vossos pareceres, crendo que pois erào q não pe-

lejássemos, que vos mouia a isso licita causa. E por ou-

tra parte pesando bê as causas que vos podia mouer,

que me não satisfazião pêra deixarmos de pelejar
,
pa-

LL 2
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reciame que como ho vosso parecer era humano, que se

en'ianau3, porq se vos fundaueis ein serê os imigos

ii)U}'to.« & nos poucos: por muyto menos que nos quis

nosso senhor que se ouuessem na índia & fora dela de
quasi talos mouros & tambê apercebidos como estes,

tantas & ta famosas vitorias como sabeis: & porisso vo-

las não lêbro. E de crer he que pois nos pelejamos por

exalqamento de sua sancta fé, que assi nos ajudará co-

mp aos passados, & tendo esta fé de venceruios fica ti-

rado ho receo de sermos vencidos & de se perder ho es-

tado da índia. Assi que parecendome que vos engana-
ueis em vossos pareceres, esperey tantos dias a ver se

me moslraua nosso senur ser isto assi , & ele seja lou-

uado que lhe aprouue de mo mostrar enj os imigos 'fu-

girê onlê tão asinha com ho rebate que lhes deu dom
loão. E quãdo tam poucos &. sem ordê os tizerâ fugir?

que faremos nos todos postos em ordê, & cô a esperan-

ça em nosso seÍQor que os auemos de vencer: cerlifico-

uos da sua parte, q ainda ey estes por poucos pêra os

vencermos, & que em nos vendo lhes auemos de pare-

cer muylos mais do que eles sam. Porisso senhores pe-

çouos q vog pareça bê pelejarmos
,
porq eu nisso estou.

E vendo os q erão de parecer q nào pelejassem
,

sua võtade , disse ráo todos que pelejassem j)ois lhe pa-
recia bê. E dandolhe ho gouernador por isso muytos a-

gardecimentós , assentou com ho parecer de dom loâo
de lima que Eytor da silueira se metesse na fortaleza cõ
trezentos homês escolhidos : & despois de metidos logo

na noyte seguinte dariâo nos imigos ao quarto dalua, &
no começo dele se fariào na gauia da capitania quatro
fogos ê cruz & tiraria hua bõbarda grossa, & despois

se fariáo três fogos pêra que soubessem na fortaleza

que mouia o gouernador pêra terra. E em acabando os
fogos tocarião hua trombeta no baluarte de madeyra

,

cuja porta estaria desatupida pêra sayr logo Fernão de
morais cõ vinte cõpanheiros escolhidos & todos com pa-
nelas de poluora que deitanão na estancia do trabuco



LIVRO VI. CAPITVLO CXXH 269
pêra qiicymarem os imniigos, & acodirê os outros ali;

& no rnesiDo instante sajria Eytor da silueira^ que com
os trezentos que leuara de refresco estaria na coiraca&
daria nas estácias da banda do sul. C também dò loão
de lima com a genle da fortaleza que daria pola banda
do norte: & ho gouernador ficaua da banda doeste,
& pêra a de leste auia de jugar a artelharia da fortaleza.

CAPITVLO CXXII.

De como ho goiiemadoí' pelejou com os inimigos q tinhão
cercada a Jorlaleza de Calicul ^' 05 venceo,

JLsto assentado eomo foy noyte màdou ho gouernador a

algíis capitães q chegassem os seus nauios a terra ho
mais que podessem , & que tirassem com sua artelha-

ria ,
porque impedissem aos inimigos ^ nào acodissem

sobre Eytor da silueira quando desembarcasse, E entre

tanto q a artelharia desparaua desembarcou ele com
cento &. cincoêta homês : q não quis ho gouernador
que fossem aquela noyle mais

,
porque se deteuessem

menos em se meter na fortaleza, & entrassem mais sem
perigo. E sintindo os imigos a gente que desembarca-

ua , & que lhe nào podiao resistir por amor da artelha-

ria despararào lambem a sua, òi. tirarão muytas espiíi-

gardadas cò que nào íizerào nada. E Eytor da silueira

se meteo na fortaleza cò os que yào coele sem perigo,

& na noyte seguinte desembarcarão outros cêto &. cin-

coêta homês, cujo capitão foy do Diogo de Jima , & ê-

trarào na fortaleza pela mesma maneyra que os outros.

E vedo os mouros quantos dias auia que ho gouernador

estaua no porto sem desembarcar pêra pelejar coeles :

& que no cabo deles mandaua recolher aqla gente na

fortaleza
,
pareceolhes que era pêra se ir , & que não

ousaua de pelejar coeles , & assi ho disserào a el rey de

Calicut , &. lho fizerào crer , dandoJhe pêra isso as me-

lhores rezòes que podiào: & gabauanse que auiàodeto-
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mar a fortal^íza como se ho gouernador fosse por mais

geie que Jeixasse nela, & ensoberbecianse tanto como
que ho teiiessem feyto. E metidos estes trezentos ho-

mês que digo, logo na noyte seguinte q fuy a de vés-

pera de todos os sàtos : os Portugueses assi na fortaleza

conío na frota se aperceberão pêra ho feyto que espera-

uão de fazer ècomêdandose todos a nosso senhor. E co-

meçando ho quarto dalua , foy feyto ho primeyro sinal

na gauia da capilayna, com que Fernão de morais &
Eytor da silueira se poserão cõ sua gente nos lugares

que lhes erào assinados: & ao segundo sinal conjeçou

ho gouernador dabalar pêra terra a boga surda com mil

& seys centos homês que leuaua de q deu a dianteira a

do lorge de meneses filho de dô Rodrigo de meneses, &
a dom lorge telo filho de dõ loào telo ambos muyto es-

forçados caualeyros , & leuaua cada hu a seu cargo ses-

senta homês com panelas de poluora pêra queymarem
os ímigos & os embaraçarê coisso. E com ho gonerna*

dor yão todos esses capitães & fidalgos da frota acompa-
nhado a bandeira real. E talo q ho segudo sinal (que
declaraua abalar ho gouernador pêra terra) foy visto na
fortaleza , mandou dom loão tocar híaa trõbeta no ba-

luarte de madeira em que os ímigos não atêtarâo por-

que quasi toda a noyte na fortaleza tangião trombetas
por festa , & estauão todos bê descuydados de ho go-
uernador os cometer tão de verdade , nem esperauão
por mais que poios rebates que lhes dom João daua al-

gíias noytes. E estado coeste descuydo, em começando
de se tãger a trombeta que digo sae Fernão de morais
cõ os vinte das panelas de poluora do baluarte : & re-

metendo á estancia do trabuco arremessam as panelas
sobre os ímigos que cansados da vigia da noyte passa-
da começauão de dormir. E ho fogo que supilamentese
acendeo & os começou de queymar, os fez acordar tão
fora de si que começarão logo de fugir, & mais come-
çando Eytor da silueira de os ferir com a sua gête

, q
assi como Fernão de morais sayosayo ele tarabê dando
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OS seus grandes grilas, E tlò loào cô a gele q tinha na
fortaleza deu por outra parte cõ njuyto grande intpeio

desp-ingardadas & grande rualinada de gritas c| desali-

nauào os inimigos, q logo íugirâo das estancias em q
estauào: j)orê os outros q estauào alojjtdos nas cauas
sinlido ho arroido que ya acodiào cuydando q nào tosse

mais q algú rebate q dõ íoao daua como das outras ve-

zes & q ho fariào recolher: mas os Portugueses q nao
esperauào de ho fazer ate os imngos nào serê de todo

desbaratados, resistirão como homês que esperauào de
leuar auãte sua determinat^ào. E nisto desembarcou lio

gouernador com grande arroido de trombetas & de gri-

tas q faziào mostra de serê asais gente do q era a dos

ímigds : & eles assi ho cuydaráo principaluíête despois

q ambos os dõ lorges desembarcarão, q com os das pa-

nelas de poluora remeterão ás cauas &, dera cctelas dê-

tro cô que se acendeo híi supito & espàloso fogo antre

os imigos de q muylos forào queymados. E en» se este

fogo acendendo chega ho gouernador com ho corpo da
gele & come(^ão as espingardadas de desparar, & todo

outro género darmas dos 1'ortugueses de fazerê suas o-

bras, com q os imigos ticarào desatinados jiorque virão

que aquilo era mais que rebate , & que os cometiáo de

verdade o que eles nào esperauào : & conjo se viào quey-

inar do fogo, & alrauessar das espingardadas &, ferir de

lant^adas, & de cutiladas: hús desatinauào & fugiào

,

outros queria resistir aos Portugueses, & tudo era cheo

de grilas, de feridas & de mortes. E era espantosa

cousa de ver como tudo andaua baralhado: & sobre tu-

do ver ho grade milagre que nosso senhor queria fazer

em tão poucos Portugueses vencerem tantos milhares de

m» ur< s q estauào lào apercebidos de niuni<;ôes pêra os

destruirê: & q esquecidos disso fugiào , <& querião an-

tes morrer fugindo q vencer pelejado. Eos Portugueses

q vià a grade mercê q lhes nusso senhor fazia, sabiàse

iiiu\lo bê aproueilar dela, não perdêdo moiiiêlo sem fe-

riiê & ínatarê tantos dos imigos q era espanto fazendo
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neles medonha deslruyçào ,
principalmente hus poucos

q traziào espadas dambas as mãos, em q entrauào lor-

ge dn iiiiia, dõ Vasco de lima, dõ loào de lima ho moço

seu irmào, António de sa , & Kuy de melo seu irmão,

dô lorge de ujeneses , Fernão de n)(>rais , Belchior de

brito & oulros a que nà soube os nomes que estes des«

pejauâo brauamente os immigos por onde quer que che-

gauào fendêdo hus pelo meyo ao comprido, & fazendo

os em duas partes ao traués , & a outros cortando bra-

ços, decepando pernas, & apartadolhes as cabeças dos

corpos: o que era causa de lhes parecer que os Portu-

gueses não erão homês se não diabas q era ali vindos

pêra sua total deslruyçào, q assi fugiào deles & despe-

jauáo as cauas onde era toda esta peleja. Esetruindoos

Porlugueses sua vitoria, vio dom Ior«;e de meneses po-

Ja caua a diante híi magote dos ímigos que litihào cer-

cado hu Português que se adiantara dos oulros: & te-

mendo que ho matassem acodio lhe corrêdo
,

pelo q ho

não seguirão mais de dous Portugueses. E ele com a

espada dambas as mãos que leuaua ferio nos ímigos que

se afastarão &. ho Português ficou liure. E recolhê.lose

dÒ lorge coele pêra os outros que ficauão atras virarão

os immigos sobrele tão de supito, ferindo ho muyto ri-

jo, & cercado ho de modo que não se pode seruir da

espada dambas as mãos, & com húa adaga se defendia

dos imigos, que apertado muyto ctiele ho ferirão no ros-

to & em hiia mão de q despois ficou aleijado. Enisloho
deixarão dous dos três Portugueses que eslauão coele

fugindo com medo de ho verem assi apertado, & o que
ficou auia nome Baltesar fernàdez criado de dô Antão
capitão de Lisboa, que nunca se apartou de julo de dõ
lorge ajudando ho quãto podia. Porê dom lorge não se

côletando de sua ajuda lhe pedio a sua espada & to-

mand'>a começou de ferir os ímigos cõ ta brauo in)peto

q os fez afastar, & não tardou muyto q não fugirão por

acodirem outros Portugueses a dõ lorge q nunca deixou

de pelejar cõ quãto estaua ferido, & por seu grande es-
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forço, & de todos os outros Portugueses: de q nao ou-

iie nenhu q aquele dia não fizesse cousas muylo assina-

das. E sobre tudo pola iiumensa bondade de nosso senor

Ibràio os iiuigos deitados das cauas fugindo muy lorpe-

niêLe. E nao parando fora das cauas acõpanhados ainda
do medo q tinhão, se espalharão acolhendose Ims por

esses palmares & outros aa cidade ficando be dous mil

mortos a fora os q despois morrerão das feridas : & dos

Portugueses forào mortos corenta & feridos duzêtos &
cincoenta: & eles estauão tão encarniçados nos imigos

q os quiserão segtiir & êtrar na cidade. O q hò gouer-

nador não quis por conhecer os Portugueses por desmã-
dados, & recearse de quererem roubar a cidade despois

de serê nela, & os imigos (ornarê sobreles , & acôte-

cerlhe outra tal como ao Marichal, & por isso não quis:

q se isso não fora daqla vez poderá ser a cidade toda

queimada. E ho gouernador se contentou cõ decercar a

fortaleza, & desbaratar tamanha forca de gête como ali

estaua. E assi foy este hu dos majores feytos darmasq
se fizerâo na índia

,
porq níica em outro nenhú se ajii-

tarão tantos imigos , & tãbe apercebidos como aqles es-

tauào. E coesta vitoria ficou eirey de Calicut de todo

desacreditado. & os reys da índia se meterão todos por

dentro cÕ medo do gouernador, a quê dali por diãte te-

uerão em muyto grade conta. Esoou tanto a fama des-

ta vitoria q foy ter ao turco, q ficou muy espãtado:

porq tinha por muyto poderoso a el rey de Calicut, &
mais sabendo a muyta gente que tinha.

LIVRO VI» MM
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G A P I T V L O CXXIII.

De como ho gouernador tnandou despejar ^ derribar a
fortaleza de Calicut.

J_^adas rnuyías graças a nosso senlior pelo gouernador
por esla lào njilagrosa vitoria: & assi njuytos agardeci-

uiêtos a esses principais por quào bè ho tizerao contra

os iinigos , alojou sua gente ao derrador da fortaleza:

porq era sua determinação derribala pêra o q se auia de
deter algus dias. E a causa de a querer derribar era

porq lhe náo j)arecia seruiço dei Key auer fortaleza ê
Calicut estado el rey de guerra, &- q a gente que este-

uesse nela estaua ê muyta auètura de a leuarê os inii-

gos hu dia nas mãos. E sobre tudo ter assentado consi-

go , de no cabo daqle verào ir á boca do mar roxo es-

perar os rumes
, q tinha por noua certa q estauao de

caminho pêra a índia, &, podiào vir a quinze de iVJayo

ou na íim Dabril : &. queria ir lá pêra inuernar ê JVJaz-

cate
,
porq não vindo os rumes na mouçao Dabril & de

Mayo, poderiào ir na Dagosto & de Setembro, em q
ele espcraua de ser na pôta de Diu que eles auiào de
ir dejuandar ^ pelejar coeles antes q entrassem en) Diu,
& por isto era necessário ir inuernar a JVIazcale, porq

inuernando na índia não podia sayr enj Agosto òl che-

gar a Diu emSetêbro por amor do tempo q era contrai-

ro , & quádo nà ouuesse rumes fazia cola de tomar Diu
antes q os mercadores & gente estrangeira que ho po-

diào defêder chegassem : porq era certiíicatlo que antes

de chegarê ho podia tomar por estar em desposiçào pê-

ra isso. E porque pêra esla empresa lhe fazia muyto
pejo ficar forlaleza em Calicut ficando de guerra, &
muyto mais ficando de paz

,
porque sabia a pouca ver-

dade dei rey queria ele derribar aquela fortaleza , ho
que náo disse a pessoa nenhíja, & fingindo que espera-

ua que el rey de Calicut lhe cometesse pazes se deli-
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nha, & porq se entre tanto os mouras corressenj A for-

t/ileza como era certo correrem, se alojou com sua gen-
te ao derredor da fortaleza, pêra que estando ali, es-

teucsse niays prestes pêra lhes resistir se viessem , &
fortaleceo suas estancias, com a artelhfiria que toiDou

aos immiços: que toda lhes íicou em seu poder quanta
linhno. E vendo eles como ho gouernador se alojara ao

derredor da fortaleza, se ajuntarão todos os espinu;ar-

deiros, & forào dar sobrele cuydàdo de lhe fazer dano:
& por (letras de hiias balsas onde se punhào, tirauào

muytas espingardadas aos Portugueses, & assi por de-

trás de valos donde os perseguião , & não lhes aprouei-

taua tirarem aos inimigos porque estauão eparados. E
vendo ho gouernador a opressa que os I\«rtiigueses re-

cebiào, determinou de derribar os valos & balsas com
que se os immigos emparauão, & assi ho fez: & ele

mesmo foy a isso em pessoa , & foy ho primeyro que
começou de cortar as balsas com sua espada sem temor
das espingardadas que os immigos tirauào, & logo se

todos checarão, & acabarão de as decepar & derribarão

os valos: & os immigos fugirão, & nuca mais ousarão

de tornar. E como el rey de Calicut via islo, & estaua

niuyto quebrado, & via que por mal não se podia vin-

gar dos Portugueses, mãdou pedir paz ao gouernador,

oífrecendose a paear todas as despessas q foráo feytas

naquela guerra, & que daria todos os paraós que auia

no reyno de Calicut, & toda a arlelharia. E ho gouer-

nador q linha a determinação que disse, & queria der-

ribar a fortaleza buscou maneira pêra el rey de Calicut

não fazer a paz: & pedi( lhe mais que lhe auia denlre-

gar ho Arei de Porquá, que sendo amigo dos Portugue-

ses sem causa se leuantara , & lançara cõ el rey de Ca-
licut & ho ajudara naquela guerra. E por el rey de Ca-
licut ho não querer etregar, dizendo que ya contra seu
cosiunie, não quis ho gouernador concedera paz, &
despois disso estnndo em conselho com todos esses ca-

pitães & fidalgos, & pessoas principaes, lhes propôs que
MM 2
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el rey de CaiicuL não queria coele pazes, & pêra terem
coele guerra ihe parecia que não era seruiço dei rey seu

senhor estar fortaleza em Calicut, porque a lora não
ser de nenhú proueiLo, & gastarse nela híi conto & du-
zentos & vinte sete mil rs , em ordenados do capitão,

íeylor , & outros ofliciais , & màtimentos dos soldados,

ocupaua gente & artelharia
,
que poderião fazer prouei-

to em oulra parte, pelo q se deuia de derribar, & assi

pareceo bem a muytos : contra o que foy Eylor da sil-

ueira, dom loão de lima, & outros algíis. Dizendo que
el Rey de Portugal recebia muylo proueito em ter aqla

fortaleza em Calicut, porque não podia ser mayor honr-

ra pêra sua alteza, que estando el rey de Calicut coele

de guerra ter aquela fortaleza em Calicut principal ci-

dade de todo seu reyno, & tão principal em toda a In^

dia, & onde el rey de Calicut residia ho mais do lê])o

,

& ê q linha todo seu poder: & soster esta fortaleza cõ-

Ira sua vontade era conseruarse de todo, ho credito do
poder dei Rey de Portugal que ele restaurará com vê-

cer os immigos. E poderse soster aquela fortaleza esta-

ua claro pois se deiendera hum inuerno por tão poucos
Portugueses contra tamanho poder de gente que nã po-

dia ser mayor nem melhor apercebido de petrechos &
munições pêra baterias & combates: & quàdo se defen-
derão também no inuerno em que não podiâo ser socor-

ridos
,
que muyto melhor se defenderiào no verão em

que auião cada dia de ser visitados &, socorridos pela

armada que goardasse a costa: & que nela não se en-
tedia fizer gasto pois tinha seus fronteiros limitados, &
artelharia que não enlrauão na armada da Índia, & coe-

les somente se faria tanta guerra a el rey de Calicut,
que ou ho destruyrião de tudo, ou se entregaria sem
nenhi!ía condiqão, ou lhe seria forçado despouoar a ci-

dade & fazer sua morada em outra parte, que seria ho
mayor feyto que se podia fazer na Índia, pelo muyto
credito que tinha nela de poderoso, & fiima em niuylas

partes fora dela de seu ])oder ser inuêciuel, & que este
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era ho niór proueilo que se podia fazer cò a gele que
era ordenada á fortaleza, Sõ mais q não loruaua quaes-
quer outras q se podiào fazer: antes seria mu} to gran-
de ajuda [)era se fazerem

,
porque ho medo de verê a-

batido tamanho poder como ho dei rey de Caiicut com
tão poucos Portugueses, quebraria ho esforeo a outros
reys pêra se defenderem Sc terem guerra coeles , antes
lhes deixariào fazer fortalezas onde quesessem : & mais
que pêra durar sempre a memoria da njuyto grande vi-

toria que lhe nosso senhor dera contra ei rey de Caiicut
estando tão poderoso, era bem sosterse aquela fortale-

za, porque derribandoa se apagaua de todo, &,auiàode
dizer os mouros que por seu medo fora derribada. E
dom loão de lima se ofiVeceo ao gouernador pêra ser ca-

pitão dela, & a defender com seus parentes & amigos
em quanto a guerra durasse. E ho gouernador pola de-
terminat^ào que tinha nào quis se nào que se derribasse

a fortaleza: do que se a gente comuu espantou muyto
quando ho soube, & dizião que nào se fizera mais se os

inimigos vêcerào : & culpauào muyto ho gouernador &
os do conselho que tal cousa aconselharão. E assentado
pelo gouernador que a fortaleza fosse derribada, man-
dou a logo despejar & embarcouse, deixando em terra

Manuel de macedo com algíia gele [>era que a derri-

basse com minas que lhe mandou fazer & aporlilhala ê
algíias parles. E quando se deu ho fogo ás minas da
poluora nas mais delas não pode pegar, pelo que cayo
iriuy pouco da fortaleza: & a mayur parte dela íicouem
])é com a torre da menagê. Do q pesou muyto a todos

os da armada , & diziào que nào podia ser n)ayor inju-

ria, nê abatimento dos Portugueses q deixarem assi

Jiua fortaleza sobre tamanha vitoria. E embarcado Ma-
nuel de macedo com os q íicarào coele , ho gouernador
se partio pêra Cochim , dado licença a do loão de lima
que fosse a Cananor acôpanhado de certos catures pêra
recolher algua pouca de fazêda q lá tinha, porq ho mais
gastara ho todo no cerco, & ainda isso leuou ho de Por-
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tiiijal : porq como quasi todo hu tempo de âua capilania

fuy de guerra, na pode multiplicar sua fazenda se nào
gastala, pelo que tícou muyto jjobre.

c A p I T V L O cxxim.

Do que fez el rey de Calicul âespois de despejada a for-
taleza.

X artido o g:ouernador do porto de Calicut, os mouros
que virão cair algus lanços do muro da fortaleza enten-
derão o que era, & a forào ver. Equãdo a acharão des-

pejada foy ho seu prazer muylo grande, & co^je forào

dar a noua a el rey de Calicut, Jouuado muylo ho con-
selho que lhe derao íle fazer tfuerra á fortaleza

, p(.is

coela lançarão fura da terra os Porluirueses, & lhes fize-

ráo desemparar a fortaleza, em que canhara lania honr-

ra que mais na podia ser. R assi lhe dauao ouiros niuy-

tos louuores, ooai q el rey ficou niuyto soberV)o : & as-

si ho ficará os mouros, & não sómête os de Calicul mas
os de toda a índia, sabêdo como o gouernador despe-
jara a fortaleza de Calicut. E esses reys & senhores em
cujas cidades el Rey de l^irtugal tinha fortalezas, co-
meçarão de ter esperança q»»e as fariào despejar, &. ho
primeyro foy ho Hidalcào que lhe pareceo que poderia
tomar Goa, ou que a faria despejar cõ muyta íjuerra :

o (jue logo escreueo a el rey de Calicut, dizêdo que
queria tomar exêpio dele: &. dadolhe niuylos louuores
pelo que fizera, pedindollie q ho ajudasse com a sua ar-

mada pêra coela fazer a ^uerra per mar, porq lamhê
Meliquiaz capitão de Diu ho ajudaua com a sua arma-
da : & que com tamanho poder de irente acabarião de
deitar os Portugueses fora da índia. Do q el rey deCa-
licut foy cõtente, pêra o q ajuntou lo2:o toda sua arma-
da, de q fez capitão mór hfi mouro chamado Pafe mar-
car : Sc entre tanto que ho socorro não ya mandoulhe
que soltasse os paraós pela costa , & que fizesse quanta
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guerra podesse aos IVrlugutses. K assi hofizerão, porem
quis nosso senhor q ho Hidalcâo eiribarac^ado com outras

guerras que lhe mouerao seus vezinhos não pode entender
naquela, pelo que náo ouue elíe) to : n)as el rey de Cali-

cute íicou inuyLo soberbo, & ujadou reíbrinar a íortaleza

que tinha em ujujIo grande estima, pêra poder dizer a

lodos como dizja que os Portugueses Jha deixarão com
medo.

CAPITVLO CXXV.

De como ho youernador mandou Eytor da silueira ao
cabo de Goardajutn.

Vyhegado ho gouernador a Cochim achou hiia nao que
auia puuco que chegara de Portugal, a cujo capitão na
soube ho nome. E este disse ao gouernador, que aque-
le anno partirão de Portugal ires nac»s pêra a Índia, de
que fora capiíao mór Felipe de crastro, de que nao sa-

bia parte, nem do capitão da outra nao. É vendo ho
gouernador que não }ao mais nãos de Portugal, deu or-

dê pêra irem cô a carrega essas que hi auia, & despois

se partio pêra Goa. E como ele determinaua de ir in-

uernar a Mazcate, pêra da hi tornar cedo scbre Diu &
tomalo; despachcu de Goa Kylor da silueira cò fama de
ir a Mai^ua por dom Rodrigo de lima: & a ele disse em
segredo, q ho esperase no cabo de Goardafíi ate iVlar-

<^o : & não indo que fosse a Maçua ver se achaua dom
Rodrij^o, & deulhe quatro nauios de q a fora ele forão

capitães, Francisco de mêdoc^a , Fernão de morais &
Fracisco de vascõcelos. E partido Eytor da silueira,

lorncuse ho gouernador á costa do Malabar, pêra andar
hi (larmada ate a entrada de P^euereiro, em q esperaua
de se partir pêra a outra costa: &. êGia deixou recado

q l/he hzessê muytos cestos de capo, muylos picões, en-

xadas, escadas, cadeas , & grade soma de ptjluora de
bôbarda , & despingarda, & outras muniçt es

,
porque

de tudo linha necessidade pêra ho que determinaua.
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C A P I T V L O CXXVI.

Do q aconteceo a lorcjC dalbuquerque com ho Arei de

Porquá.

V inda a moucSo de Malaca pêra a índia, forge dal-

buquerque que esperaua por ela se parlio õ Iiu juço seu,

porq como era muyío amigo do seruiço dei rey na quis
ir ê nhfi nauio Português, (posto qise lho daua Pêro
Riascarenhas) porq sabia quão necessários erilo em Ma-
laca: & naquele jungo forão coele corenta & quatro
Portugueses seus amigos & criados : & indo tanto auãte
como Porquá saiolhe ho Arei grande ímigo dos Portu-
gueses, & andaua darmada côtreles , com vinte cinco
catures muyto bem armados & esquipados, & leuou a-

pos si todos os do lugar ê almadias, aq côuidou pêra ho
despojo do jílgo. lorge dalbuqrque q os vio fezse pres-

tes pêra pelt^jar, mandando ceuar sua artelharia q erão
doze berços & hu falcão, & re[)artio a gente na toJda

,

popa, & na proa, & estando prestes seria as noue ho-
ras do dia quádo chegou ho Arei cõ sua armada dando
grades gritas: & pos se dabalrauêto : porq ho jungo não
podesse arribar sobreles , & cercarãno daquela banda
pola proa & popa , & coineção de desparar nele suas
bombardas, & da primeyra bftbardada lhe leuarão a ce-
uadeira cõ a verga & com ho maslo: & daqui forão as
bõbardadas tão bastas que parecia q rhouiào. E como
ho jungo era forte, & tinha por dèlro suas arrobadas,
&- as bõbardadas erão de tiros miúdos não lhe fazião ne-
nhíi nojo, & os Portugueses a eles muyto, arrôbando-
Ihe miiytos catures, & malãdolhe perto de trezentos ho-
mês segundo se despois soube com bombardadas &espi-
gardadas: & fizerãno aqui míjy esforçadamente, a fora
lorge dalbuquerque, António de melo que mora em Bu-
celas , Gomez do campo & Ruy lobo, q das portinholas
da popa matarão muytos imigos ás espingardadas, &
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Francisco bocarro , & Niculao de sá cõtador dos colos

dei Rey, & Anlonio carualho feytor da casa de Ceita,

&- ho cÔdestabre do jungo, que lirauão da tolda com
dous berços, & hú faícào , com que fizeráo grande des-

truição nos catures, arrombando os com mcrte de muy-
los imigos. E frãcisco fernãdes leme, & Bastião rodri-

guez marufim , & oulros a que não soube os nomes,
que da proa nuca estiueráo ociosos: & fazêdo dahi ju-

gar os liros espedaçarào muyta soma dímigos, que com
quanto mal recebião nunca deixarão de pelejar ate ho

meo dia, então se apartarão coesla perda que digo. E
lorge dalbuquerque não recebeo outra, se nãè mataren-
Jhe hu escrauo seu porque se descobrio muyto. E nisto

gastou quanta poluora & pelouros leuaua : & assi se foy

a Cochim, onde ho gouernador que hi estaua antes que
fosse pêra Goa, soube a fadiga em que estaua ho jun-

go, & lhe mandou socorrer, & ja ho socorro não foy

necessário.

CAPITVLO CXXVII.

Do q aconleceo ao almoxarife da fortaleza de Maluco
indo pêra as ilhas dos Celehes.

i^urãdo a amizade antre dom Garcia anriquez capitão

de Maluco, & António de brito que ainda lá estaua,
pareceolhes bê de mãdarem as ilhas dos celebes

,
que

sam sessenta legoas da ilha de Ternate
,
porque linha

por fama q auia nelas muyto ouro, & pêra saberem se

<íra assi mandarão ho almoxarife da fortaleza em hua
fusta cõ panos Sc outras mercadoria^, com que tratas-

sem cõ os Celebes: & partio na entrada do mes de íu-

iho : & chegado a hua destas ilhas foy bê recebido dos
moradores dela, que sabendo a causa de sua ida, que
era ho ouro, recearão que por amor dele lhes tomassem
a terra : & por isso determinarão de matar ho almoxari-
fe & quantos hião coele, & lomar a fusta, parecendolhe

LIVRO VI. NN
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que nao iriâo lá mais outros: & assi ho quiserão fazer

hua noite estando os Portugueses clornijndo na fusta,

que lendo os imigos mea fora da agoa acoà-daião, & de-

fenderáse lambe q fizera afastar os ímigos. E tornada a

fusta ao mar se forão a outra ilha, õde os nào quiserão

agasailiar, ne menos em outra. K vedo q nào auia ef-

feyto ho pêra que forào , determinarão de se tornar a

Ternate, pêra onde os ventos lhes erào contrairos pov

ser gastada a mouçào , & por isso se desuiarào tanto de

seu caminho q forào ter a huas ilhas q se chamào as do

Meyo, de que não poderão aferrar nenliúa com a tor-

D)enta que íeuauão, & cô as niuytas agoagês que auia

antreias que correm muyto cõ que as escorrerão todas

,

& sayrào a hii largo golfào de mar q he o que se faz an-

ire ho estreito de Magalhães & as ilhas de IVlaiuco &
outras muytas. E conio era desabrigado & os ventos e-

rão brauos correrão ali muy medonha tormêta com q an-

darão trezentas legoas em que muytas vezes se virão

quasi perdidos: & húa noyte cò a braueza dos mares

Jhes saltou ho leme fora das fêmeas, èc nunca ho pode-

rão tornar a meter, & esteuerào em muyto grande pe-

rigo ate pola manhaã que se acharão junto de húa ilha

q seria de trinta legoas, em q sayrào dando muytos
louuores a nosso senhor por lha deparar: & ali forào bê

recebidos da gente da ilha que era ba(^a & bem despos-

ta , assi homês como molheres & de fermosos rostos, &
os homês linhão as barbas pretas ^ compridas, & ge-

ralmente era ho seu trajo hús panos cingidos q chega-

uào ate os artelhos & erào de húas palhas como juncas,

saluo q erào mais aluos Sc tà uiassios como olauda , &
cobrianse com outro pano tal como este q lhes chegaua

ate ho embigo: & doutro tal pano saluo q era mais del-

gado traziào híias camisas. A terra era muyto viqosa

daruoredo em que auia muytos cocos, & figos como os

da índia & inhames. E assi auia muytas galinhas & al-

gíias cabras, & era muyto fresca de agoas , &^ muyto
boas &, daua aigús ligumes. E souberào os Portugueses
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por acenos que auia niuyto ouro ao poneníe desta ilha

que era lào sadia que não auia lii neniiú doente ne alei-

jado , & auia niuytos velhos, & a gente tinha paraós
eni que pescauào, &, nauegauão ao logo da ilha, &, cor-

lauào a niadeira cõ os ossos de peixes, & algus Portu-

gTieses q }áo doentes forão aqui logo sãos. E vendo eles

ho bõ gasalhado que recebiáo daquela gente, & por
lhes serem os ventos contrairos pêra tornar a Maluco se

deteuerào ali quatro meses, que tornarão os ponentes
com que se partirão, fazendo crer aos da terra que sin-

tião muyto sua partida que logo auião de tornar, q an-
dauão descobrindo terra, & chegarão a Maluco a vinte

de laneyro do ãno de mil & quinhêlos & vinte seys
,

onde cuydauão q erão todos mortos, & lhes tinlião ven-
didas suas fazendas, porque a viagem das ilhas dos Ce-
Jebes era ao mais de mes & meyo ida & vinda & eles

ya em sete que erão partidos,

C. A P I T O L O CXXVIII.

De como António de brito entreíjou a fortaleza da ilha

de Ternate a dom Garcia anrriquez.

A,trás fica dito como António de brito & dô Garcia
anrriquez se cõcertarão, que por quãto António de bri-

to tinha começado hú jungo que se poderia acabar ate

Agosto, esteuesse por capitão na fortaleza ate então:

& da hi por diãte estaria em hu lugar chamado Toloco
duas legoas da fortaleza, & dõ Garcia licaria por capi-

tão liure & desembargado. E como os Portugueses que
estauão com António de brito, esteuessem os mais en-

fadados da guerra, & teuessem junto muyto crauo que
era ho que lhes mais lembraua que ho seruiço dei Rey
desejauão de se ir daquela terra, & por isso pedirão a

António de brito que os leuasse em sua companhia: &
ele lho prometeo. E como sabia que dÕ Garcia se ho

soubesse lhes auia dimpedir a ida , & lhes auia dembar-
NN 2
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gar as certidões do soldo q linliáu vtnculo, tirou as se-

cretanítnfe antes que se losse . & pouco a pouco lhes

míídou lá leuar ho seu fato, dandu a entender que era

seu. K secretamente niandou leuar os peireclios da fer-

raria da fortaleza, & ferro, & cliunibo quanto pode, &
mandou dianle quantos carpinteiros &. calafalts putie

auer : & assi poluora & pelouros, ik, luilo ho de q lhe

j)areceo que linha necessidade-, posto que via em quan-
' ta tícaua a f.rialeza do que Jeuaua. li sem dò Garcia
disto ser sabedor, [xjrq como os t)II}ciaes que tiuliào es-

tas cousas erào mais aujigos Danlunio de brito (jue do
serui(^o dei Hey , dauàlhas UKiyto secrelan)enie. K vin-

do ho mes Dagoslo em q Anionio de brito se auia dir

pêra ho Toloco , entregou a fortaleza a dò Garcia sem
ho muro da banda do mar estar de todo çarrado, & ho
da banda da terra por amear a major parle dele, &- cõ
hu baluarte da mesma bâda em allura de duas brat;as

,

& outro náo tinha feyto mais q os aliceces, & a torre

da menagê ê altura de xl. palmos cõ dous,sobradi^s , &
do derradeyro ate ho telhado sem paredes se nào cõ ca-

niçadas de canas fedidas forradas desteiras, & disto e-

rao feytos os repartimêtos das camarás. E estas erao as

pareiies que tinhào as casas da feyloria, pelo q os por-

cos & cabras enlrauáo nelas quãdo queriào: & assj se

goardaua a fazeda dei Hey, & este cuydado se linha

dela, E esta lào grade & sunluosa obra fuy feyta ê três

anos , & assi se entregou dò Garcia dela. E ijuãdo An-
tónio de brito se foy , foranse coele lodos aqles ()ue es-

perauáo r^ue os leuasse de Maluco fazendo que ho acom-
p;tnhai)ao porq fora capitão, & que logo lornariao. i> (|

dò Garcia consentio cuydando q fosse assi, njas eles

d:es|)ois que forào no Toloco nào tornarão mais, neui

Anionio de brito os mandou, porque folgaua de leuar

companhia' j^era ho m^^r.
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C A P I T V L O CXXIX.

De como veyido dó Garcia que António de brito lhe não
queria dar os lioiruns que se Jorào coeíe , l/ie mandou
tornar Uo Icjne

^
^^ as bombas c^- velas de hua itao.

T endo tlò Garcia passar aigús dias, &, que nao torna-
uào t.s (jije Cí.ra cò Anti^nio <Je brilo, pareceolhe iitai :

& porisso Itie escrtueo |.e(lindoihe (jue Ihus niaríd.i5;se

pdis sabia (jue ticaua de tíjuerra & lhe era iiuiyio nects-

sarios , cuiu o que Anioino de brito desimuiou , rt-sjjou-

deiidi-llie fjue l)ê sabia a necessidade (jue tinlia deles &
que llms mandaria: & que lhos nao luandaua loeo por

lhe seiê necessários ale acabar ho seu junt;o, ^ pêra
Jeuarein a nao saneia Ofemea (jue lhe ticara diante da
fiilalvza por serè agoas niorlas , &, esperaua de leuar

pêra onde estaua coiiio tossem viuas. \í nao sendo dom
Garcia contente tô aqla reposta, repricou pedklolhe
mais asperamente os ht^uiês q Unha: d*» que António de
brito se esGUsaua com palauras mu} frias : no que do
Garcia entendeo que lhos nao queria dar: & (ami)è por

lhe certiticart m aigú-s (jue ticarao na fortaleza que An-
tónio de brilo nao auia de querer dar os honiês que li-

nha & q auia de desnnular cô palauras ale se ir & le-

uaios
,
por isso que vhsse o que lhe côpria. E ainda so-

bre esla cerleza dò Garcia leue algus conípnnienlos cõ
Antcnio de brHo pedindoJhe muylo por nierce que lhe

mandasse os b« mês que Unha, representandolhe a ne-
cessidade que linha deles pêra seruir el rey , &. quãto
se perderia de seu seruiço leua-do os , lembràdoihe que
ho nàí) deuia de fazer, assi por sua fidalguia , conu* por
ser l;!0 obrigado ao seruiço dei rey. E vendo q sempre
Anlomo de bnlo respondia sem effeito, tleu conta de
tudo .10 feitor, &. ao alcayde mór h, aos outr* s othciaes

da fortaleza & peí;soas |)rinc!p.tis dela pur cujo conselho
lhe fez \\ix requerimêlo em que lhe noraeaua todos os
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Purtugueses que Linha còsigo que erào obrioados á for-

taleza reqrendulhe da parte dei rey de Portugal que lhos

desse fazendo sobrisso grandes proteslatjôes. E nwidou-
Jho per hú escriuão da feitoria, a q respondeo q logo

mandaria os homês : & dilatado de dia em dia de os

mãdar: acordou dom Garcia com conselho dos que dis-

se de lhe mandar tomar ho leme, bôl)as &, velas da nao
«ancta Oííemea antes que a leuasse

,
porq sem ela não

se podia ir &. por ela lhe daria os homes q lhe tinha. K
mandadas tomar soubeo António de brito, que quando
se vio assi atalhado fez conselho com os que estauão
-coele, & vendo que não tinháo em que se ir, que não
auião de caber no jung;o

,
por serem muytos: determi-

narão que fossem tomar a nao por fori^a de armas, &
que lhe farião leme, bombas & velas. E estauão todos
iam danados da cobicja das fazendas que ja tinhão, que
esquecidos da lealdade Portuguesa, com aquela vonta-
de se armarão, & tomando suas lanças & espingardas,
& outras armas oíTensiuas partirão contra a fortaleza de
seu rey & côtra seus vassalos, cò tão brauo Ímpeto co-

mo se fora contra mouros , fazêfio grades ameaças de
•prisam a dõ Garcia , & de mortes a quem ho quisesse

-defender, & coeste rumor passarão por diante da forta-

leza: & com muyto grande desacatamento & diabólica

ousadia se forào todos meter na nao santa Ofemia, cõ
grandes brados de pesar de tal: quero ver quem noia

defende, que lhe não tiremos a vida. Dom Garcia que
os vio passar, & vio o que yão fazer agaslouse muylo,
porque se lhe representou quãlo mal se aparelhaua: &
por lhe atalhar mandou hu requerin)êlo a António de
brito & aos que estauão coele, que não bolissem com a

nao, nem lhe desobedecessem pois eslaua por capitão

daquela fortaleza em lugar dei Rey de Portugal cujos

vassalos erão , & mandoulho pelo ouuidor da fortaleza,

com que foy hii tabalião pubrico que lho pubricou. E
em acabando de ho ler, os que estauão com António de

brito se rirão do requerimento, dizendo que não conhe-
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cião a dõ Garcia por ca])iiào se não a Antónia de brito,

cujo teuipo da caj)itania duraua ate se ir, &, q a ele o-

bedeciào & não a outrem : & se dõ Garcia Já fosse que
lhe tirarião com as espingardas. E tornado ho ouuidor
coesla reposta, i'oy dõ Garcia aconselhado que màdasse
meter a nao no ííido com bombardadas, pêra o q se co-

mec^ou de fazer prestes,

CAPITVLO CXXX.

Da grade desaueça que ouue antre António de brito ^
dom Garcia : ^- de como António de brito se j^artio

pêra Bãda.

JJistando a cousa nestes termos soube ho Cachil daroes:

& como ele era grande amigo Dãtonio de brito acodio
Jogo, & foy falar a dom Garcia: eslranhandolhe muyto
a rotura que auia antrele & António de brito: porque
deixando ser antre Portugueses que tinhào fama de se-

rem muyto còformes no seruiço de seu rey sobre todas

as outras nações, deuialhe lembrar quà apartados esta-

uão de sua natureza & àtre homês diííerêtes da suaJey,
& que começauão de conuersar : que lhe lembrasse em
quão má conta os teriào vendo os desauindos & postos

em tamanha rotura. Do que dõ Garcia se Jhe disculpou

com lhe cotar a causa que tinha pêra fazer o q fazia. E
todauia ccmo Cachil daroes era mayor amigo Dantonio
de brito que de dõ Garcia, & lhe vinha bê íicar dom
Garcia cõ pouca gête pêra ter necessidade dele, quis

ser terceyro de os concertar. E despois de falar com híl

& com outro, fez de maneyra que António de brito le-

uou a nao com prometer de màdar logo os homês q es-

íauão coele, que nunca mandou, porque sabia a neces-
sidade q tinha deles pêra sua viagê, do que naceo an-

treles mortal ódio, principalmente por mexericos que
«unca falecem onde ha desauenças. E vedo os Portu-
gueses esta tamanha antre dom Garcia & António de
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brilo, trab:illiauão pola sustentar assi os que eslaufío

com hu corno os que estauào cõ ho outro, parecêdolhes

que lerião deles mais necessidade, & fariào coisso me-
lhor seu proueito. E começouse a cousa deinburilhar de
maneyra que dos que estauão com António de brito fu-

giâo pêra dõ Garcia, & dos qne estauào coele fugião

pêra António de brito: &, todos leuauào nouas de híia

parte a outra pêra crecer ho ódio ãtrestes dous homês.

E destes passadiços teuerão algus tanto poder que pro-

uocaráo a António de brito que líiatasse dôGarcia: pê-

ra o q lio fizerão hu dia ir dissiiiiuladamcnte aa fortale-

za, & nào podendo fazer ao que ya se tornou. E sendo

disso dom Garcia anisado mandou logo tirar hua deuas-

sa cõtra António de brito, & assi do niais que tinhaco-

metido contra ho seruiço dei Rey. E sabendo ho ele, &
(emendose de lhe per] ud içar, buscou maneyra j)era que
dom Garcia lhe ficasse pubricamente por iniiiio, porque
a deuassa que tirana não fosse valiosa: & foy fazer com
hum fidalgo chamado Lionel de lima que era seu paren-

te que se fosse pêra dõ Garcia , fazendo se agrauado
Dantonio de brito, & dizêdo muyto mal dele, & que se

conuidasse a dom Garcia pêra lho matar: & Lionel de
lima o fez assi. E entendendo dom Garcia ho ardil,

mostrouse grande amigo de António de brito, & q se

algua cousa fizera contrele fora pelo q compria ao ser-

uiço dei Rey, & não por mal q lhe quisesse: de modo
q Lionel de lima nào teue êtrada coele & ficou ho ardil

perdido. E porque nà passasse assi , & António de bri-

to soubesse q era entendido, escreueolhe dôGarcia hua
carta sobrisso, & porque lhe nâo mudasse a suslancia,

mostrou a primeyro a Martim correa alcayde mór & a

outras pessoas, contandolhe ho sobre a q escreuia, &
pedindolhe q teuessê memoria do q dizia nela pêra sua

justificação se António de brito dissesse outra cousa,

porque assi ho fez ele despois q lhe foy dada a carta,

dizendo que dom Garcia ho mandaua matar por Lionel

de lima como seu immigo que era , & por tal ho pubri-
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caua. E nesta deserdem &: desconcerto esíeucrao ale ho
íaneyro seguinle que se António de brilo partiu pêra
Banda deixando escorchada a fortaleza úa eête &, do
mais que disse. E vendo dom Garcia qucà necesí^ilado íi-

caua de tudo, mãdou a JVlarlim correa que fosse a Báda
& tomasse gente & fazêda pêra a feytoria ^os jungos í»u

a quaesquer nauios de Malaca que hi achasse, porque
nem em Malaca, nem na índia nào auia lembrança de
mandar a Maluco nenhua destas cousas.

CAPITVLO CXXXL

De como ho gouernador andando na costa do Malabar se

achou mal de hua perna^ pelo que se foy a Cananor,

X^artido o gouernador de Goa foy correndo a costa ate

Panane sem achar nenhus paraós : porque posto que an-

dassem no mar tinhào em terra suas atalayas que lhe fa-

ziao fumaças que dauào sinal dos Portugueses andarem
ira cosia , &, metiàse por esses rios onde se escondiào.

E tornando ho gouernador defrõte de Calicut , mandou
queymar ho lugar de Chale per dom lorge de meneses
&, certas nãos que hi estauào varadas: & ele ho fez as-

si. E tornando daqui pêra Cananor chegado ja perto

dele vio passar quatro paraós de Malabares que se apar-

tarão da conserua doutros que yão buscar arroz. E quan-

do os vio, sinlio muyto ousarem eles daparecer saben-

do que andaua na costa. E auêdo aquilo por grade de-

sauergonhamento , determinou de os castigar: pêra o

que n)ã(lou deitar batel & armouse
,

posto que andaua
mal tratado diaa perna em que trazia hua chaga , & por

isso algils lhe dizião que não fosse que lhe faria mal:

quanto mais que ho gouernador da índia não auia dir

pelejar cô quatro Malabares, que abastauão quaesquer

capitães de catures ou bargantis. Mas ele não quis dei-

xar de ho fazer Ião amigo era de pelejar, & mais auia

de ser o que foy. E metido no balei com outros q se

LIVRO YI, oo
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ineterão coele, & indo virão algíis barganlins que forão

aferrar os paraós , & os lomarào iDalando quantos yáo

neles. E cô tudo ho gouernador quis chegar a eles dal-

uoroqado de ver a peleja, & despois tornouse ao galeão

onde chegou com a perna muylo inchada & agrauada

de ir em pé ale os paraós, & lornar ê pé ale ho galeão

que foy caminho de híia legoa : & làbem com ho es-

quenlamento das armas & do aluor^o, & logo aquela

noyte lhe acodio febre, & achouse tão mal que lhe foy

forcado recolherse a Cananor pêra se curar & recolheo-

se no mes de laneyro deixado por capitão moor da cos-

ta dom lorge de meneses telo
,
que andado por ela foy

ter com Pêro de faria á boca do rio de JBacanor híi lu-

gar dei rey de Narsinga , onde estauâo carregando de

pimenta cento & cincoêta paraós JVIalabares pêra Cà-
baya: & os senhores dos paraós ajiitarão ali a pimenta
pêra a carregarem sem serem sentidos dos Portugueses,

que por ser a terra delrey de Narsinga que era seu a-

iiiigo não atêlarião nisso nem os estoruariào. E os que
estauão nos paraós erão quatro mil homês, de que muy-
tos erão espingardeiros : & tinhão os paraós muy bem
artilhados. E posto que dom lorge isto soube não quis

entrar dentro por ter pouca gente: & escreueo ao go-

uernador q lhe mandasse mais, que como não sabia

quantos os immigos erão mandoulhe mais algíia gente

de q foy capitão moor dom lorge de meneses, por quem
escreueo a dom lorge leio, que se com a gente que lhe

mandaua podesse pelejar com os immigos que pelejas-

se , & se não que esperasse ate lhe mandar mais.
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C A P I T O L O CXXXIÍ.

De como dom Jorge telo pelejou com os immigos no rio

de Bacanor
,

c^ de como os desbaratou.

V^hegado dom lorge de meneses á boca do rio de Ba-
canor ondestaua dom lorge telo deulhe bo regimento
que lhe mandaua ho gouernador acerca de pelejar coin
os immigos. E quâdo dom lorge ho vio, disse que nào
se podia guardar aquele regimento por náo auer (em[)o
pêra se leuar recado ao gouernador, que estauào os im-
migos pêra partir no dia seguinte, & era forçado pele-

jar coeles & defenderlhe a sayda, & por isso ho pos em
cõselho em que se acordou que se deuia de pelejar, com
quàto nao erào por todos mais de seys centos homês. E
aquela noyte se fizerào j)restes encomedandose todos a
nosso senhor, & toldando & embandeirando seus bar-

ganljs , catures & bateis em que auiáo dêtrar no rio:

em q entrarão ao outro dia em começando de repôtar a
maré fazêdo grandes alegrias de tangeres & grilas, &
em pouco espaço toparão com os immigos q deciàocom
a vazante dagoa que acabaua entào. E em os Portugue-
ses os vendo começarão de desparar muytas bombarda-
das enchêdo tudo de fumo & de toruões. E como os im-

migos nào esperauao que eles os fossem cometer dentro

no rio quando os virão de supilo: & de supiío ouuirão

aquela espãtosa toruoada de bon)bardadas & escurecer

ho dia com ho fumo delas, cuydarão que os Portugue-

ses nào tinhào conto, & com medo fizerào logo volta po-

lo rio acima: & ajudados da enchente dagoa & dos re-

mos fugião quanto podiào, indo os Portugueses após

eles com a mesma pressa, tirandolhes coela com sua ar-

lelharia, com que os forào dãneficando ate onde ho rio

começaua de ser baixo. & ali conieçarão dencalhar assi

dos seus paraós como dos bargantins dos Portugueses
,

ficando hús por hum cabo outros pelo outro: porem os

oo 2
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iinmigos porq os Portugueses os náo aferrassem assi co-

mo encalhauão fugiào logo pêra terra que náo ousauão

mais desperar. E era pêra louuar a nosso senhor de co-

ííjo fuc^iào sem vere de que, porque os Portugueses erao

tão poucos como digo. ()s nauitis mais leues que podião

nadar, assi dos imigos como dos Portugueses foráo re-

mando ate onde ho rio estreitaua tanto (}ue se passaua

por hua ponte, &. ali encalharão todos: & dos nauios

Portugueses na chegarão mais que dous baleys em que
yào ambos os dos lorges & quatro catures, em que auia

quasi nenhiia gente pêra a muyta dos in)migos. O que
eles vendo cobrarão coração , & fazendo rosto aos Por-

tugueses comeí^arão de lhes tirar cõ sua artelharia &
grade soma de frechadas com q os começarão de ferir

principalmente no batel de dõ íorge de meneses, que
coiuo vio q os inimigos lornauâo sobre si porque lhe não
matassem a gente os quisera aferrar, & chegouse a bo-

te de lança. E dom lorge leio que vio a grande multi-

dão dos immigos & que de cada vez auiào de ser mais,

porque recreciào os outros dos paraós que íicauâo atras

encalhados, pareceolhe que era doudice aferralos sedo
lã poucos como erã : & mais não lhe podêdo socorrer os

outros Ptjrtugueses que ficauào encalhados, & ])areceo-

Ihe melhor tornarse pareles pêra despois todos juntos
pelejarem com os immigos. E fazèdo sinal de recolher,

recoiheose: & ao dobrar de hua ponta por vazar a jna-

ré íicou em seco júto de vinte paraós dos immigos que
também ali estauâo em seco, que vendo os Portugue-
ses daquela maneyra acodirão logo com sua artelharia

por terra desparandoa neles que não s^ podião valor tão
bastos erão os pelouros, & hum deu no payol da puluo-

ra áú catur em que se acendeo fogo que ho queymou
todo, & a gête se saluou saltado no rio. E esforçando-
se os immigos coeste desastre, pareceolhes como erão
milhares pêra a pouquidade dos Portugueses, que não
somente os podessem matar mas q os tomassem ás mãos :

& dando muyto grandes coquiadas, & desparando tanta
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soma de frechas cjue quasi Lirauào a claridade ao sol

lançaranse no rio, 6c rí'ni[)t'ndo pela agoa se chegauào
a eles. O que vendo doa» lorge Leio começou de esíor-

<^ar os Portugueses, que de muyto esforçados njU}los

nao quiserào esperar os immigos nos nauios Òc forânos

receber com niujlas esj)ingardadas , & começouse an-

Ireles hila bem áspera òt perigosa peleja pêra os Portu-

gueses por quáo poucos trao. E se nosso senhor niila-

grosauíente os não iiurara, dandolhes niarauilhoso esfor-

ço pêra se defenderem náo poderão escapar: & lodos

pelejarão tào esforçadamête com a ajuda diuina que fi-

zerào relirar os imigos pêra terra íicando no rio aigús

mortos, de cujO sangue &, doutros feridos a agoa íicou

de cor de sangue, òc dos Portugueses lambem forào

muytos feridos, & forao postos ê muyto mayor trabalho

des|)ois de cessar a peleja
, porque de terra lhes torna-

rão a tirar os iinmigos como dantes, & fazião lhes muy-
to dano tiradollies con)o a aluo, & eles nào se podiao
dali bolir por estarem em seco: &, se aquilo durara ate

tornar a maré nao ficara nenhum viuo : mas quis nosso
senhor que naquela conjução acertou de chegar ali hum
capitão dei rey de iNarsinga com trinta njil homês que
ya recolher a renda daquela comarca , & ouuindo ho
estròdo da arlelharia & as gritas dos immigos, chegou-
se a ver o que era : &- com sua chegada esteuerào os

immigos quedos & se forào, porque sabendo dom lorge
leio como aquele capitão era dei rey de Narsinga, mà-
doulhe dizer que nao deuia de coiísenlir que aqueles
TMalabares pelejassem com os Portugueses na terra dei

rey de Narsinga, pois era amigo dei Rey de Portugal.
A q ho capiíâo respondeo que assi ho faria: & por che-
gar naquele instante & nào saber nada deles estauào
ali. E castigando de palaura os seus capitães pelo que
fazião, os fez meter peio sertão cõ sua gente. E os
Portugueses ficarão desapressados , & acharão que erào
mortos corenta deles. E determinando dom lorge leio

de os vingar , como foy tempo toraouse á boca do rio a
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esperar os immigos quando sayssem, & fez em terra al-

guas estàcias dartelharia, porque coelas & com e arma-

da que tinha na boca fizesse dano aos inimigos, & man-

dou dizer ao gouernador o que passaua , mandandolhe
pregunlar o que faria.

C A P I T O L O CXXXIII.

De como faleceo dom Anrrique de rneneses.

\3iuand0 este recado foy ao íiouernador , tinha ja her-

-pes na sua perna
,
que lhe lirauào a vida de (odo em

todo. O que ele conhecendo, como fiel ChrislJÍo que
era tirou ho sentido das cousas mudanas, & entendeo
tias s[)irituaes confessanduse de seus peccados , o que
em sáo costumaua fazer a miude. E feylos todos os au-

tos de verdadeiro Christno coiiiec^ou a alma de se despe-

dir do corpo: & chamando ho nome de íesu , & de sua

gloriosa madre de (juem era muyto deuolo ispirou este

esforçado caualeyro em dia da l^urificaçao de nossa se-

nhora do anno de mil & quinhêtos & vinte seys , & foy

seu corpo sepultado na igreja de ('ananor com muyto
grande sentimêto de todos, principalmete dos que erão

amigos do seruic^o de Deos & dei Rey, porque sabiáo

que perdião nele estas duas cousas hu grande executor,

por tábem ser delas muyto grade amigo: & que todo

seu pensamento & cuydado era em seruir a Deos & a

el Rey, em tanto que isto lhe tiraua ho cuydado de
sua fazenda, q auêdo dous annos que estaua na índia

& cõ tao bõs dous cargos como teue nâo tinha âv seu

cousa algíia como se vio claramente, em nào lhe acha-

rem na sua bueta mais que ate noue lâíras q fazião na

moeda portuguesa seys centos &, corenlars, nem menos
se lhe deuia dinheiro, nem ho tinha mandado a outras

partes empregado: que posto que em Portugal quâdo
parlio pêra a índia vendesse de sua fazenda & arren-

dasse suas rendas date mào pêra leuar bõ emprego , co-
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n^o foy na índia & vio que nào se podia seruir el Hey
com ler cargo de Iralos os deixou logo, & gaslou isso

q leuaua sem mais querer aquirir oulro, dizendo que se

viuesse que el Key seu senlior lhe faria mercê, &, se

morresse a faria a seus filhos. Foy muvto esforc^ado &
sem nenhíi medo couio se ve nas batalhas & pelejas, em
que se achou na Índia despois de ser gouernador, 6c em
Africa antes de ir á Índia: &c assi como era esforçado,

era muy amigo dos homès em que auia esforço, &- lou-

uaua os pubricamente, & fazialhes mercê de dinheiro

ou de officios segíido era a qualidade do fe} lo que fa-

ziào. E deste esforço q tinha naturalmente lhe vinha ser

tão amigo de sua honrra que nào sofria fazerlhe ninguém
cousa que fosse contrela, o que se via claramente, que

dizendolhe ho viso rey do Vasco da gama estando em
Goa algiias palauras de que se ele agastou: lhe disse

logo que lhe nà dissesse aquilo, porque em Portugal na

auia dous homês coiuo ele pêra injuriarem hum grande

senhor que lhe não falasse muyto bem. E ho viso rey

como era prudente & vio que dõ Anrrique tinha rezào

deslar agastado polo que lhe dissera , deitou ho feyto a

zombaria, dizendo a algíis fidalgos que lii eslauào que

lhe acodissem
,
que ho queria matar dom Annique, &

isto rindo. Fty tão isento em fazer jusliça , que nem
ódio, nem temor, nem afeyção lhe toruarâo que a não

fizesse de quaes quer pessoas de que era bê que se fi-

zesse , & por isso foy malquisto dalgiis fidalgos da Ín-

dia de que a fez, & diziào mal dele. Foy homem de

boa estatura & membrudo, de rosto bem proporcionado:

foy de boa condição & discreto. Era sua determinação

tomar Diu, &. Adem , & fazer sempre guerra aos mou-
ros: & assi ficarão eles muy desaliuados por sua morte.

Aqui faz fim ho seysto libro da hislcgria do descobrimêlo & cõ-

quisla da Judia pelos porlugueses. P\'yto por Fernão lopez de Cas-

tanheda. K impresso era a muyto nobre & sempre leal cidade de

Coymbra per loào de barreira empremiJor da vniuer?idade. Aca-

bouse aos iij. dias do mes de Feuereiro de M. D. Lllll.
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de brito desbaratarão Laqueximena ^ el rey de Dra-

guim. 212



TAVOADA. 303
Cap. Cl. De como el rey de Bndão tornou a fazer guer-

ra a Malaca: ^' do que Jizercu) seys Porluíjuese», 217
Cap. cu. De como Pêro tnazca? euhas Joy enlreyue daca-

pitatiiu de HJalaca, 221
Cap. ciii. De como dô Garcia anrriquez cheyou á forta-

leza de Ala laco, 223
Cap. ciiii. De como entrado ho inverno cl rey de Cali-

cut inundou Jazer yutrra a dõ loâo de lima. 224
Cap. cv. De como oa rtmniqos começarão de cercara
jortaleza de ccuas pêra asmntarern mas estancias. 22G

Cap. cvi. Le cento desjjois de el rey de (Jaluul ser na
cidade dom João de Uma queimou as casas daftyloria
cj- almuzeni. 22a

C^p. cvii. De como despois de se dom loão recolhi r na
Jorli.Uza^ as.entarão os immiijos suas estancias ^ co-

rne^aiâ de Luter a Jortaleza, 2;il

C/iP. cMii. De coiho os tnimiyos começarão de fazer hua
alhor7cda. 23 J

Cap. Lix. De como dó loâo de lima mandou pedir socor-

ro ao youernouor ^ Uio mandou, 2.i5

Cap. cx. Dl como os in.inUjOS começarão de tirar com liú

trabuco á Jortaleza ^
^' de como Joy e^pecaçado. tàl

Cap. txi. De coino Chnstouâo jusarte clieíjou a Calicut

^- étfou lia JortuUza cô os que yão coele. 23a
Cap. (Xii. De como ho ifoucrnador mandou mais socor-

ro a dom loâo. 242
Cap. íxiii. De cómodos iwiyos assentarão dous trabucos^

^- de como J(,y queymado hu deles. 2i'4

,Cap. cxiiii. De como Juy queimada húa manta dos imi~

gos. 246
( AP. cxv. De como dom loâo fez húa trcmqueyra sobre

ho muro contra liCa albarrada que os immujos Jabri-
cauão. 243

Cap. cxvi. De cotno querido os mouros combater a for-
taleza cõ buas mantas de campo Jorào atalhados. 2òO

Cap. cxvii. De como dom João Ji>y socorrido por Eytor
iia silucyra : ^- despois^por I^rtíuviscvjpereirapestana» 2á4»,



304 TAVOADA.
Cap. cxviii. De como os immigos tomarão o paraódoqa-

leáo com a carrega que leuaiin. E de como cuydado el rey
de Calicut q dom loão era morto ho mandou saber. 256

Cap. cxix. iDe como os ímigos quiserão queymar hum
baluarte de madeira da fortaleza <^ não poderão. 2ò9

Cap. cxx. De como ho goiieniador socorreo a fortaleza
de Calicut

, ^ do conselho que teue sobre pelejar com
os mouros. 261

Cap. cxxí. De como dom íoâo de lima deu hú rebate no
arrayal dos immigos : ^ de como ho gouernador assen-

tou de pelejar coeles. 265
Cap. cxxií. De como ho gouernador pelejou com os immi-
gos q Unhão cercada afortaleza de Cdlicui 4^ os venceo. 269
Cap. cxxiií. De como ho gouernador mandou despejar éf

derribar afortaleza de Calicut, 274
Cap. cxxihi. Do que fez el rey de Calicut despois de

despejada a fortaleza. 2/8
Cap. cxxv. De como ho gouernador mandou Eyfor da

silueira ao cabo de Goardafum. 279
Cap. cxx VI. Do q aconteceo a lorge dalbuquerque com

ho Arei de Porquá. 280
Cap. cxx VII. Do q aconteceo ao almoxarife da fortaleza

de Maluco indo pêra as ilhas dos Celebes. 2 8

1

Cap. cxxvm. De como António de brito entregou afor-
taleza da ilha de Ternale a dom Garcia anrriquez. 283

Cap. cxx IX. De como vendo dó Garcia que António de brito

lhe não queria dar os homens que s^orâo coele.^ lhe man-
dou tomar ho leme., <^ as bombas ^ velas de hua nao. 285

Cap. cxxx. Da grade desaueça que ouue antre António

de brito éf d<mi Garcia : ^ de como António de brito

se partio pêra Bâda. 287

Cap. cxxxi. De como ho gouernador andando na costa

do Malabar se achou mal de húa perna
,
pelo que se

foy a Cananor. \ 289

Cap. cxxxii. De como dom Jorge telo pelejou com os immi-

gos no rio de Bacanor., éf de como os desbaratou. 291

Cap.cxxxiii. De comofaleceo domAnrrique demeneses. 294
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