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PREFACCAÒ,

""W^ Oito que a Nação Portii-

l-J' gueZwi ^ defdc a ília origem
,

M_ ie tenha coní eivado com glo-

ria por mxuitos feculos , com
tudo nada a faz mais recomendá-
vel 5 que o que ella fez n^eíles úl-

timos tempos pelos íeus deícobri-

mentos , e conquiílas no novo Mun-
do. Que coufa pode haver m.aior,

do que ter levado a noiTa Santa Re-
ligião ^té ás extremidades da terra,

e fazer comque infinitas Naçoens le-

pultadas nas trevas do Mahometif-
mo , ou da Idalatria , abriíTem os

olhos á luz da verdade ? Que cou-

fa mais illuílre
,
que trazer á todos

os povos da Europa as commodida-
des do commercio , de que hoje go-
faô , traçando-lhes huma derrota def-

conhecida até então
;
para o> meter

^ de
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de poffe dos thefouros , é riquefas

dos paizes mais defconliecidos ?

Por pouco que nos perrençao

eftas grandes vantagens , devemos
fentir que o nôíTo reconhecimento

lhes he obrigado por nolas haverem
procurado

,
principalmente fe atten-

dermos que íaó o fruélo de quaíí

2CO. annos de trabalhos , e fadigas

immenfas. Neíle longo periodo. de
tempo 5 v-e-fe eíla Naçaó , no cur-

fo d'huma hiíloria feguida , e fem-

pre intereííante , vencer os obíla-

culos os mais infuperaveis por huma
paciência , e hum valor á toda a

prova, pôr grandes homens em to-

do o género Ibbre a fcena , ferem fu-

pcriores em toda a parte onde ap-

parccerao ; e a pezar do feu pequeno
numero , eílabelecer liia reputação

,

feu dominio fobre a ruina dos Im-
périos 5 e forçar d^algum modo a

fortuna em feu favor fempre com fe-

liecs acontecimentos.

lílo deve parecer tanto mais

digno de admiração a confiderar-fe

Portugal em íi , que he hum Reino-

mui-
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muito pequeno , e comprehendido em
mui eílreitos limites , naõ era natu-

ral de prefumir que póde-íe achar em
íi mefmo tantos recurlos , formar tao

valias emprelas , abraçar hiima taõ

grande extençaó de paiz , fuprir a

tantas defpczas , íubjugar tantos Po-

vos diverfos , e por em acçaó hum
tao grande numero de íugeiros ca-

pazes de executar os feus projeólos

com tanta gloria.

Os defcobrimentos , e as con-

quiíVas dos Portuguezes tiveraó mui-

ta reputação no leu lemtpo
,
para le-

rem ignoradas. He com tudo de

admirar que fe naô tenha efcrito a

fua hiftoria em Francez , e foi efte

o motivo que me obrigou a dalla ao

Publico 5 por honra d'hiim.a Naçaô
a quem o mundo fe acha tao obri-

gado 5 e de quem as grandes acço-

ens merecem tanto ferem tranfmlti-

das miudamente á poíleridade. Tan-
to goílo tinha de ver nas maós dos .

Francezes as traducoens da bela hií-

toria das conquiílas do México , e

de Peru , que tanta honra fizcraò aos

* ii Hei-
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Hefpanhoes , quanto me defgoílava

de que ninguém entre nos tiveíle em-
preliendido reunir n'Jium corpo de

obra 5 o que os Portuguezes tem fei-

to digno de gloria da íua parte.

He verdade que antigam.ente de-

raÕ d'iílo-4iiim enfaio com o titulo

de Hifloria de Portugal ^ otie contém

ãs eynprefas , navegaçoens , efeitos

memoráveis dos Portuguezes tanto

na Conquijla das índias Orientaes.

por elles dejcubertas , como nas

guerras d^Africa , e outros defco^

brirnentos' , é^c. Porém eíle livro , im-

preiTo ha mais de i5'o annos , naó he
propriamente mais do que huma tra-

dução da Chronica d'EIRei D. Ma-
noel efcrita na lingoa latina pelo ce-

lebre Oforio Biípo de Silves nos Al-

ga rves, 5 e dos livros de Lopes de

Caítanheda. lílo naó he por confe-

qucncia fe naó " huma parte d'eí]:a

hiíloria mifturada com muitos ou-

tros faflos , que Ih^ íiió eílranhos. O
fcu eftilo he taõ antiquado , que naó
le pode aturar a liçaó.

A' Nação Fortugueza naó tem
fal-
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faltado Efcritores que tenhao cele-

brado a gloria das fuás conquiílas em
diverfas lingoas da noíía : e pode

fer que o merecimento d^eíles Ef-

critores tenha defcorfoado os d'entre

nós j
que o quizeíTem emprehender ,

feja porque tenliaò temido arrilcar-fe

a ordenar a hiíloria , ou que tenhao

efmorecido de chegar á força das

fuás expreíToens com huma fimplex

tradução. Eu aíTentei naô fer melin-

drozo neíle ponto. Baíla-me que a

hiíloria feja intereííantc por li mef-

ma , e que ella poUa dar goílo aos

leitores.

Fernam Lopes de Caílanheda foi

o primeiro que começou a efcrever em
Portuguez a hiíloria do defcobrimen-

to 5 e conquiila das índias , a qual

deo em 8 livros , e chega até quaíl

ao fim do Governo de Nuno da Cu-
nha. Foi im.preíTa em Coim.bra em
i)^!. O m.erecimento d^elle Autor
he medíocre. He por extremo difu-

fo , e miúdo. Com tudo como clle

tinha eílado nas índias cm compa-
nhia de fcii Pvii

;,
que alli tinha hum

ofii-
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ofKcio da Judicatura , fala como ho-

mem entendido, e inílruido nos fa-

dtos que conta.

Joaó de Barros homem de quali-

dade ,
porém mais recomendável ain-

da pelo feu gofto nas belas letras
,

eícreveo também quafi no mefmo tem-

po a hiítoria das índias na fua lingoa

com tanta felicidade y que adquiria

o nome de Tito Livio Portuguez*

Deo três Décadas em fua vida
, que

ãppareceraô fucceíTívamente em I5'52.

em 1553 , e em i^^'^- Eíla obra tem
confervado a reputação de feu Au-
tor

, que paíla por elegantiílimo
,

exacliínmo na verdade dos fados ,

e muito entendido na defcripçao

Geográfica
,
que faz dos paizes de

que falia. O merecimento deíle Au-
tor he com tudo conteftado por al-

gum dos noífos Efcritores
,
que dif-

fe que Barros nao tinha feito mais^

do que borrar papel. Barros tinha

íido trcs annos Governador em S.

Jorge da Mina fobre a Cofia d'A-

frica , e foi depois Thcibureiro Ge-
ral da Gaza da índia ) donde tirou

as
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as memorias fobre que eícreveo por'

ordem d^ElKei. A lua terceira Déca-
da acaba com o Governo de D. Hen-
rique de Menezes.

A quarta Década deíle celebre

Efcritor he liuma obra poílhuma , a

qual foi comipraua muito cara a

D. Luiza Soares , viuva de Jerony-

mo de Barros primeiro filho do Au-
tor , e dada á luz por Joaô Baptif-

ta Lavanha Clironiíla de Filippe. ill.

Rei d'Herpanha , e por ordem deíle

Príncipe o Editor a alterou muito ,

ajuntou 5 e cortou. E mefmo lhe

incherio coifas poíleriores á morte

de feu Autor , o que diminuio mui-

to o feu merecimento. Porem a edi-

ção deíla Década
,
que foi feita em

Madrid em lói^ na ImpreíTaÓ Re-
gia , he magnifica pelo papel , letra

c Cartas Geográficas de que cílá en-

riquecida. Efta Década vai até ao íim

Qo Governo de Nuno da Cunha.

Diogo do Couto contjnucu a
Hiftona de Barros , e começou por
huraa quarta Decadii . que entra na

daquclle fabio Efcritor
_,

a qual naò
ti-
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rinha ainda apparccido. Couro tinha

feito grandes progreíTos nas bellas

letras, e na Filoíofía na qual fora

difcipulo do Beato Bartholomeu dos

Martyres ,
que a Igreja venera nos

Altares. A morte do Infante D. Luiz

tendo-o privado da poderoza pro-

tecção
:,
com que efte Príncipe hon-

rava os Sábios
,

paíTou ás índias ^

onde íervio na primeira vez oito ân-

uos j depois do que voltou para á

Europa. Tornou depois ás índias fe-

gunda vez , e le eílabeleceo em Goa,
onde foi Guarda mor da Torre do
Tombo. Alli tendo-fe feito fenhor

das noticias neceffarias para efta hif-

toria , fe arrojou a continuala por

ordcn? , e Ibb os aufpicios de Fi-

lippe II. Suas 4. 5'. 6. , e 7. Déca-
das foraô impreílas em Lisboa em
1602. 1612. 1614. 5 e 1616. tinha

continuado até á duodécima incluíiva

mente
;
porém eílas ultimas ficarão

em manufcritos
, que fe confervao

nas maós dalguns curiozos. O Se-

nhor Couvei Secretario d'ElRei , e

Cavalleiro da Ordem de Chriílo tao

conjie-
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conhecido pelo feu bom gofto na

literatura , como pela fua deílreza

nos negócios , me fez a honra de

me communicar a oitava , e nona ,

que elle conferva na fua precioza

Bibliotheca. Sinco livros da duodé-
cima 5 foraõ impreíTos em Ruaò em
1645 pelas diligencias de D. Ma-
noel Fernandes de Villa-Real En-
viado dos negócios de Portugal na

Corte de Franca. A fetima Deca-
da de Couto acaba com o Go-
verno de Joaô de Mendonça. Eíle

Autor he exadlo, e circunílanciado.

A fua obra lhe deo honra , e á fua

Nação.
Mafeo tao eftimado pela ele-

gância da fua excellente latinidade ,

paíTou determinadamente á Poitugal

para compor a fua hiílaria das índias,

que ordenou até á morte d^ElRei D.
Joaó III. j e que dividio em ló li-

vros. He fácil de fufpeitar que o
lugar onde elle efcreveo lhe deo hu-

ma pouca daquella fugeiçaó
,
que he

taó contraria a liberdade do iiiílo-

riador ^ e á verdade da hiftoria. He
com
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com uido nel , e mo fez mais que

paílar ligeiramente por certos pon-

tos 5
que elle julgou dever pruden-

temente diíTimuIar.

O Padre António de S. Romão,
naÒ fez mais do que traduzir Aía-

feo em Portuguez. Manoel de Faria

diz delle
,
que he muito inferior ao

feu originai , e que o feu mefmo
traduclor Italiano o desbanca.

Manoel de Faria , e Souza Ca-
vallciro da Ordem de Chriílo , co-

nhecido por muitas obras , celebrou

elle mefmo os elogios da fua Na-
ção ,

que acompanhou nas quatro

partes do mamdo. Porque além dos

quatro volumes da fua Europa Por-

tugueza, deo a fua Afia Portugueza

em 1,, volum. em folio. A Africa

Portugueza em 2 , e a America Por-

tugueza em hum. O primeiro tomo
da fua Afia naó he mais do que hum
rezumo das 4. Décadas de Barros »

de que guardou a ordem , e o me-
thodo debaixo d'outros titulos. Nao
julgou violentar a fua modeíhia com-
parando-fe a Floro ^ e a Juítino ,

dos
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dos quaes hum rezumio a hiftoria

de Tiro Livio , e o outro a de Tro-
go Pompeo. O fegundo Tomo ,

que
acaba na morte do Cardeal Rei D.
Henrique , he igualmente hum rezu- ^

mo das Décadas de Diogo do Cou-
to ^ da Chronica d'ElRei D. João
III. 5 e de muitos outros livros , e

munufcritos. O terceiro comprehen-
de o que fe paíTou nos índias nos

Reinados dos três Filippes d'Auílria

Reis de Hefpanha , e de Poruigal

até ao anno de 1640, que foi o da
Revolução , e do eílabelicimenta da
Caza de Bragança fobre o Throno
de feus Reis. Elle Autor preferio á

fua lingoá nativa a Caílelhana
;
que

achou mais conforme ao feu eílylo

elevado, grave ; e fentenciozo. Seu
eítylo he nobre 5 concizo , e algu-

mas vezes efcuro por fer muito con-

cizo. O cara<íter de verdade que af-

fefta o faz atrevido , e livre. Suas

reflexões mui frequentes o le\'a6 a

digreíToés que podia cortar. As fuás

agudezas dao com tudo gofto. Em
tudo falia como homem fuperior 3

que
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que applaude os feus peníamentos.

A eíles Autores
, que efcreve-

rao de propofito a Hiftoria dos Por-

tuguezes no Novo Mundo, he pre-

cizo ajuntar os iVutores das Chroni-

cas dos Reis , fob que foraÔ feitos

os deícubrimenros , e as conquiftas.

Entre os quaes os mais conhecidos

faô Jeronymo Oíbrio , Damião de
Góes , e Franciíco d'x\ndrade. Os
dois primeiros efcreveraó a Hifto-

ria do Reinado de D. Manoel , e

o ultimo a d'ElPvei D. Joaó III.

Oíorio chamado o Cicero Portu-
guês 5 nao cede com cfFeito a nin-

guém na beleza da lingoa Latina
5

na qual eícreveo , e que poíluhia

perfeitamente. Damião de Góes , e

Andrade efcreveraó na fua lingoa

materna , e ambos muito bem. Góes,

e Oforio fe corre fponderaó com to-

dos os Sábios do feu tempo , os

Bembos , os Sadoletos , os Joves ,

os Erafmos , os Goclens , os Nan-
nios 5 6cc. Elles mefmos tinhaó gran-

de reputação de Sábios.

Devem-fe confiderar também
CO-
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como hum foccorro neceííario para

á Hiíloria Geral deíles defcubrim.en-

tos 5 e conquiílas , os Autores de
algumas hiílorias particulares , de
algumas Relações , e de alguns fa-

dos feparados
,

que fazem comio

parte daquella. Tais faÔ os Com-
m.entarios d'Aífonro d Albuquerque ,

a Vida do Vice-Rei D. Joaô de

Caftro 5 e a Hiítoiia de António
Pinto Pereira. Os Commentarios d'

Albuquerque faõ efcritos com huma
fimplicidade modeíla, que eleva in-

finitamente eíle Heroe , e com hu-

ma moderação ,
que naò faz menos

honra a feu filho
, que os dirigio

,

e deo ao Publico. A Vida de D.
JoaÓ de Caítro , efcrita em Portu-

guez por Jacinto Freire d'Andrade
he iníigne no feu género , e refpei-

tada como tal em Portugal. Eira

hiíloria foi bem traduzida em La-
tim novamente pelo Padre Francif-

co Maria dei RoíTo Jeíuíta , e im-
preiTa em Pvoma em 1627. António
Pinto Pereira eicreveo no tempo
d^ElRei D. Scbaftiaó , a Hiiloria do

primei-
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primeiro Governo do Vice-Rei D.
Luiz d'Ataide , Conde d'Atouguia

,

que os Portuguezes coníideraò co-

mo outro Noé depois do diluvio ,

e como o reílaurador dos feus ne-

gócios nas índias. Efta obra ,
que

he hum volume de quarto baftante-

mente groíTo , nao contém mais que
dois livros d^ama narração muito
curioza , e muito inílruéliva.

Eu chamo com tudo, pedaços
feparados á defcripçaò Latina de
Damião de Góes do primeiro cerco

de. Diu j ou três Commentarios do
mefmo Autor Ibbre a fegunda guer-

ra de Cambaia j a Hiftoria do fe-

gundo cerco de Diu por Diogo de
Teive , obra que naô he inferior a

Góes : algumas viagens feitas na-

quelles tempos , e outras peças a-

vulças
,

que fe achaó na Colleçao

de Ramufio , a expedição de Chrif-

tovao da Gama efcrita por Miguel,

de Caílanhofo , a viagem de Fran-

cifco Alvares á Corte do " Prefte

João ; as Hiftorias de Ethyopia de
diverfos Autores 3 as do Brafil por

Pe-
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XV
Pedro de Magalhães , e pelo Padre

Joaó Jozé de Santa Tereza ) a de
Bartholomeo d-Argenfola das Ilhas

Molucas*j aHiítoria do Padre Luiz

de .Gulmao das primeiras Milíoés

da Companhia de Jeíiis ; as cartas

efcritas de difFerentes MilFoês , &c.
Nós defejamos hoje muitas o-

bras , que fò forao manufcritas , d'on-

de íe poderiao tirar grandes lucros. Ef-

tes manufcrltos eílaÓ ignorados , ou
perdidos , ou difíceis de tirar das

maòs dos curiofos que os ponuem.
Em. fím nós temos alem d'iílo in-

finitas Relações miodernas de todos os

paizes onde os Portuguezes tem eíla-

do. Eítas Relações desfíguraô muito
as coufas . e no las repreíentaó algu-

mas vefes bem difFerentes do que nós

as vemos nas liiítorias antigas. He ver-

dade que por huma longa frequência

tem. deicuberto muitas coifas, que nao
Conhecerão bem no principio em
matéria de coílumics ; ufos que nao
fe aprendem fe nao por hum conhe-
cimento perfeito das lingoas eílran-

geiras , e hum grande ufo de commer-
ciar
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ciar com os naturaes do paiz , e

huma grande attençaó em refleélir

fobre eftes mefmos ufos. Mas he
precifo dizer também que ttido tem
mudado muito com o tempo , nao
fomente em razaó dos Impérios

,
que

tem íofrido grandes revoluções , mas
ainda em razaõ dos coftumes

, que
fe alterao fempre pela frequência,

e communicaçaó dos eftrangeiros ,

fem fallar na cautela que fe preci-

za ter , e na pmdente prevenção na

leitura dos que fazem Relações , a

quem o contagio de dizerem coifas

novas 5 e a inveja de falar do que
virão 5 e ouvirão , antes de efpera-

rem tempo de o profundar , e de

c conhecer bem , fazem arrifcar mui-
t-s particularidades , cuja facilidade

evidente , ou a pouca veriíimilhan-

ça fe manifeíla contra elles. Fernam
Mendes Pmto adquirio má reputa-

ção por eíla caufa entre os Portu-,

guezes mefmo. A fua obra parece

huma Novella. Com tudo eu fei

,

que peífoas inílruidas o juftificao 5. e;

affirmaõ que elle naó diíTera ainda tur

do. He



Prefaccao. xvrr

He ponto que nao decido. Eu
nao precizei delle para eíla hiftoria

,

nem de muitos outros , cuja fé me
he íufpeita. Igualmeate me acaute-

lei das Relações modernas , ainda

que as lelFe. Uzei do melmo em
razaô das antigas , íem exceptuar

ainda as dos Miílionarios de qual-

quer Ordem que foííem j nao por-

que eu defconíie da íua virtude , ou

da fua fmceridade ; mas porque fei

que os obreiros Evangélicos , uni-

camente ' attentos ás funções do ze-

lo , nao ia6 commium.mente mi-

Ihor informados em matéria de ne-

gócios de Politica , e de Governo ,

do que o he o Povo lobre as no-

ticias que correm ; que o zelo mel-

mo os tem feito ver algumas veze-

as coifas com huns olhos bem difs

ferentcs dos do commum , ou feja

quando approvaô , ou quando repre-

hendem ^ e que a neceílidade que
elles tem das peífoas empregadas pa-

ra fuftentarem os feus trabalhos A-
poílolicos , os obriga a calar o que
dles poderiaô dizer em defabono

** dei-



XVIII P K E F A C C A 6.

deftas mefmas Peííoâs ^ ou a elogiar

com encarecimento o que pode liíbn-

gear o leu goíto.

Eu unicamente me encoílei , o
mais que pude , aos Autores que ef-

çreveraõ efta hiíloria de propofito.. af-

íim por fer conhecido o leu mere-
cimento neíle género , com^o porque
tendo fido encarregados

,
pela maior

parte , defre trabalho pelas ordens

dos Soberanos , lhes foi o depofito

confiado
,

que elles beberão nas

verdadeiras fontes
,

que faô os ar-

quivos de Goa , e de Lisboa , os

Gabinetes dos Miniftros , e as me-
morias particulares dos que tem ti-

do parte no Govtírno , ou em Por-

tugal j ou no novo Mundo.
Eu fixei a época deíia hiftoria

no memorável accontecimento
,

que

reunio Portugal ás outras Coroas da

Monarquia de Hefpanha. Naõ jul-

guei dever hir mais longe , como fez

Manoel de Faria
,

porque com ef-

feito aqui acabam os defcobrimen-
tos . e as ccnouiftas ; e depois da-'

quelle tempo os negócios de Portu-*

gal
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gal no novo Mundo foraó taó def-

prezados por hum iVliniílerio intereí-

iado em enfraquecer hum Eílado
,

de quem temia as forças, e pelo amor
dos feus Príncipes naturaes

,
que

he huma efpecie de prodígio
,
que

entaò os Portuguezes naõ perdef-

fem tudo 5 o que tinha íido o fru-

(fto de tantos annos , e de tantas def-

pezas , trabalhos , e fadiras.

As conqulílas dos Portuguezes

no novo X'''imdo , na 6 tem a meíma
graça viílas de huma vez , que

tem as conquiílas do México , e do
Peru. Neílas veíTe hum Conqulíla-

dor fó ,
que pela força do leu va-

lor , fua invencível paciência ^ a ca-

pacidade 5 e extençaó do feu génio,

lua habilidade em achar recuribs , e

fua attençaó a aproveitar-fe de to-

das as fuás vantagens
,
pode em

mui breve efpaço de tempo , e com
muito pouca gente conquiílar hum
Eílado poderofo , e eftabelecer-le

folidamente fobre as ruínas d'hum
grande Império. Parece ., como no

Poema Épico , naó fer mais do
"^^

ji que
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que huma acção reveílida de alguns

Epilbdios. Nos primeiros pelo con-

trario he hum longo periodo d'an-

nos 5 liuma multidão de paizes dif-

fcrentes , hum numero infinito d'ac-

çoés , diverfos Chefes
,
que fe fuc-

cedem com idéas difFerentes , hum
ajuntamento de coifas difparatadas

,

que naô tem nem unidade , nem or-

dem 5 e huma efpecie de cahos ,

d^onde nao refulta hum todo , fe

naô por fer huma Nação que obra

fempre , e á qual tudo fe refere.

Eu concedo que ifto mefmo
produz huma forte d'embaraço , que
fe fez fentir dMium modo defagra-

davel aos mefmos Autores que efcre-

veraô. Cercados defta multidão de

facT:os , diftrahidos pela diftancia , e

diverfidade dos lugares , e naó fa-

bendo
,

por allim dizer , ao que

acudiííem para apprefentar o todo

com ordem , e com methodo , elles

mefmos fe captiváraô , impondo-fe

huma lei d'cfcrever por modo de

Annaes fegundo a Chronologia dos

tempos : o que cortando-lhes as nar.

ra-
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Taçoés j os torna languidos , e defagra-

daveis ao leitor
,
que efperando ver

a confequencia d'hum artigo
,
que co-

meçou a ler com goílo , e no qual j a

Tomou algum intereíTe , fe vê logo

tranfportado naó fei para onde , e obri-

gado a devorar hum numero de Capi-

lulos de pontos menos mtereíTantes ,

antes de poder encontrar aquelle de

que fufpirava ver o fim..

He por evitar efte inconveniente ,

que a mim mefmo me canfou , e que eu

julguei que devia tomar mais alguma
liberdade. He verdade que íegui hu-

ma ordem Clironologica no que to-

ca aos annos dos Governadores , e

dos Vice-Reis , aíTenrando as princi-

pae.s acções na ordem natural
,
que el-

ías deviaô ter
,
principalmente quan-

do ellas fe fizeraò com a fua aíTiílen-

cia, e que cUes alli fe acharão em
pelíoa. Porém, nas acções

,
que nao

tem o meimo efplendor, ou que fe

paliarão em lugares apartados
,
pro-

curei de as reílringir muito para as

reprefentar n'um golpe de vifta
,
que

inofrra differentes pêrfpeílivas , lem
ter
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ter tanto reípeito á ordem Clirono*-

logica, que eu naõ deixei de apon-

tar coteando os annos á margem , ou
no niefmo corpo da narração : por
onde creio ter remediado , o que po-

dem ter de defagradavel , e de fal-

tid iozo as narrações eíirropeadas , ou
muito extenias , cujo eíFeito lie de
produzir íaftio , e confufaò no eípi-

rito.

Porém fem pretender diminuir

em nada a gloria , que os Hefpa-
njioes adquirirão ; fe as íaas conquif-

tas fe fazem fuperiores pela vanta-

gem que tem de fe fazerem ler com
goílo por caufa da unidade da ac-

ção 3 lie precizo convir também.,
que ellas faò muito inferiores , fe

compararmos conquiftas á conquiítas.

Reinos á Reinos , Nações á Nações.

Os Mexicanos , e os Peruvianos , pof-

to que compozeífem Eftados policia-

dos , ricos 5 e florecentes , eraõ com
tudo huma efpecie de Bárbaros

, que
fe nao dcfendiaó melhor ,

que os po-
vos falvagens da America , nem me-
nos fáceis de vencer do que os Ne--

gros
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gros Africanos. Os povos das índias

Orientaes pelo contrario, poílo que

muito máas Ibldados por íi mei-

mos , tiniiaò com tudo grandes foc-

corros , por ularem já das armas de

fogo , e terem hum numero confide-

ravel de tropas auxiliares , compoílas

de Chriílaôs arrenegados', e de quan-

tidade de diverfas Nações Mufulma-
nas , que tinJiao d^antes feito cara

ás tropas de todas as Potencias da
Europa , que ellas tinhaó vencido

muitas vezes na Afia no tempo das

Crufadas. Que fe a pefar difto fe qui-

ferem obílinar , e coníirmarem-le na
defprezo , que tem concebido dos

Reis , e das Nações do Indoílam ,

naô poderão com tudo refufar ás ar-

mas Portuguezas o louvor que lhes

he devido , fe reflectirem que o Sc-
phi Ifmael Conquiftador da Pedia ,

e os Reis de Mogol efrimáraó mais

procurar a alliança delias , do que
declarar-lhes guerra , e que os Ca-
lifas do Egypto ., e dois ^Sultões tao

pcderofos como o eraó Selim , e So-
limao Imperadores dos Turcos ,

qu^
empre-
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emprehenderaó pertiirbalas nas fuás

conquiítas , naó fizeraó mais do que
realçar-lhes a pompa pela injuria de
iicarem deftruidos , e pela inutilidade'

de todos os feus esforços.

Em fim fe efta exrençaô de paiz
,

efl-a variedade de Chefez , eíla dif-

ferença d"acçocs5 eíla diveríídade de
tempos parecem tirar á hiíloria a fua

graça pela razão que já diíle , ella

he compcnçada por outra parte por
eíla mefma variedade

,
que tem feu

deleite , e forra o que teria de infi-

pido iuuna mui grande uniformidade.

O contra 11 e dos cara(íleres diíFeren-

tes das peilbas , a diverfidade dos

accontecimcntos felices , e infelices

faó como outros tantos Epifodios

,

que reunidos em hum corpo de hif-

toria , nella formão huma armonia
,

que algumas vezes nao agrada menos
ao eípirito , do que agrada ao ouvi-

do a que refulta da união de diver-

iòs inítrumentos , e do concerto de

dilicreníes vozes.

He precizo com tudo convir ,

c os mcfmos Portuguezes convém nif-
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fo 5

que elles teriaô trabalhado foli-

damente na fua utilidade , ainda mais

do que pela fermozura da hifto-

ria 5 fe elles tiveíTem abraçado me-
nos terreno. Se por exemplo fe ti-

veíTem limitado na Ilha de Ceilão ,

que a tiveíTem bem povoada , e for-

tificada j fe com ella elles tiveíTem

lifado dos feus direitos com menos
foberba , e tratado os povos com
mais humanidade , colocados como
no centro de todo eíte 0|*iente , e

em eílado de fazerem todo o com-
mercio, íferiaó elles hoje fós os fe-

nhores , e naó lhes teria cuftado qua-

íi nada , em comparação do que com
effeito lhes cuílaraô as índias , abfor-

vendo-lhes milhões de homens , e de
dinheiro.

A hiíloria naô deve eílar no
goílo do Panegyrico. O Autor que
intenta louvar tudo , fahe do caradler

do hiftoriador
,
que deve fer verda-

deiro 5 e igualmente apartado d^uma
exageração demafiada dos faétos que
merecem algum louvor ; como tam-

bém d'uma diílimulaçaô que lhes faz

ca-
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Galar os que íao dignos de reprehen-

çaÔ. Os homens que entraô no te-

cido da Jiiíloria naó faó todos bons ,

e virtuoíbs , as acções que formão
a baze nem todas tem o maravillio-

fo 5 e o brilhante. No painel ha de
ordinário mais fombra , do que Kiz ,

porém huma ferve de fazer fobrefa-

hir a outra , e pelo acordo de am-
bas he que o painel fica perfeito ,

quando faó bem diítribuidas. Eu co-

nheço que huma Naçaô vê com gof-

to na hiítoria do feu paiz , o que
pode contribuir a fazer-lhe honra

;

as acções de virtude , e de valor ,

os exemplos que podLMii fervir de

modelo , e excitar a admiração
,
que

pelo contrario tem pena dalli achar

certos rafgos que deltroem , fraque-

zas 5 crimes atrozes
, perdas de ba-

talhas , e outros acontecimentos , com
que a lembrança fe afíiige. Ainda
que peíToalmcnte naò tenhao niílb ti-

do parte alguma , fentem-fe unica-

mente porque intereíTao á Naçaó , e

que naó quereriaó ver renovar a me-
moria day coilas, que parecem deshon-

ral-
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rali a : porém querer tirar ifto do cor-

po d'uma hiíloria , he desfigurala y

e formar delia liuma idéa puramen-
te imaginaria.

A hiíloria que eu pretendo dar

aqui ao Publico , tem grandes . e be-

las coifas , fem duvida
j
porém nem

tudo he belo. O mefmo Leitor alli

achará lances que tem efcapado a
particulares , e de que naturalmente

deve fer tocado. Será admirado prin-

cipalmente do que eu digo das Mo-
lucas 5 onde verdadeiramente os Por-

tuguezes fe entregarão em diverfos

tempos a eílranhos exceíTos
, que eu

mefmo tive pena de ler^ e de ef-

crever. Seraó com tudo menos admi-
rados j fe derem attençaò a que a"

maior parte que enviarão a eílas Co-
lónias 5 naÔ fe compunha da melhor
gente , e que fe achava nas equipa-

gens dos navios huma efpecie d'ho-

mens ^ de que Portugal fe teria li-

vrado pelos fupplicios 5 fc naó tiveíTe

achado huma via de o fazer d'hum
modo mais fácil 5 deixando-lhes ávi-
da , de que eraõ indignos. Eftes ho-

mens
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mens naó fe fàziao melhores na dif-

tancia , e naó emendavaò os feus cof-

tumes , ainda que foírem mais feli-

ces em fiizer fortuna
,
que a gente de

bem 5 que o merece melhor do que
elles. Onafi todas as Nações

,
que

tem tido Colónias para fundar ,

tem experimentado o mefmo incon-

veniente. x\s conquiftas Hefpanliolas

tem tido a mefma nota. Ainda que
feja o que for , e julguei que era

da obrigação d'hum Hiíloriador de
dizer a verdadade , eu nao dilTe mais

do que o que os Autores Portugue-

zes eícreveraò antes de mim , e ef-

tudei em fazelo com mais moderação
do que elles. Se elles exagerarão al-

gumas vezes as fuás vantagens , nao

calarão o que lhes podia fazer inju-

ria. Eu penfo que elles julgarão pru-

dentemente
,

que alguns erros pef-

foaes naó diminuem em nada a glo-

ria de tantas outras fermozas acçõ-

es j
pelas quaes as más fe apagarão

,

e aniquilarão.

Por refpeito a ella exageração

em matéria de coifas que podem li-

fon-
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fongear, e entereíTar verdadeiramen-

te, parece algumas vezes fenfivel na

difcripçao de certas acções , e no ga-

nho das batalhas. Eu digo que pa-

rece 5
porque a rezaò repugna na-

turalmente a crer huma taó grande
defproporçaò entre a vantagem , e a

perda. Eu me contentei de o apontar

algumas vezes
;
porém commummente

fegui os meus Autores , deixando as

reflexões ao Leitor judicioíb , capaz

de fazer hum jufto difcernimento íe-

gundo as occaíioes.

O defcubrimento y e as conquis-

tas das terras deíconhecidas , onde os

Portuguezes levarão as fuás armas

,

e o eílabelecimento da fé que plan-

tarão neftas mcímas terras , fao os

dois grandes objectos , que verão fem-

pre n'hum longo tecido de faclos de
acções memoráveis ; de maneira cora

tudo
5
que fazendo o meu capital do

primeiro deíles objeclos , naô poíTo

mais que tocar de paíTagem o fegun-

do. A conquiíla efpiritual do novo
Mundo , os trabalhos dos miniílros

Apoílolicos
5

que cheios do efpirito

de
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de Deos , e debaixo dos aufpicios da
Corte de Portugal , confagraraô feus

faores , e feu mefmo fangue no efta-

belecimento do Evangelho , devem
fazer a materii de outra obra diftin-

d:a 5 e merece ;n bem de fer efcritos,

fem ferem mifturados com todos eftes

fadtos , que podem divertir a attençao.

Como eftrangeiro de Portugal , eu

naó fei que parte tcmaõ as familias

Portuguezas nos nomes que acharão

nefta hiíloria, e dos que ufaô hoje.

Eu fei fomente que ahi há huma gran-

de confuzaô deites mefmos nomes fem
parentefco nem alliança. Os mefmos
índios tomavao os nomes dos Albu-
querques , e das mais illuftres cafas

para fe honrarem , e adquirirem algu-

ma protecção. Eu nao pude nem quiz

inílruir-me neíte ponto
;

porque co-

mo no elogio dos grandes homens
naó tive entereíTe algum em efpaihar

os louvores , também eílou exempto

de toda a paixão para com aquelles

,

que naó pude deixar de reprehender

,

naó me tendo propoílo mais que a

gloria da Naçaó em geral , a feli-

cida-
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cidade divida á verdade dos facflos,

ao bem , e á utilidade do Publico.

A íimilhança deíles nomes cau-

fa algumas vezes hum.a eípccie de

efcuridade. Muitas vezes podem con-

fund ir diveríàs peíToas em humn íó

,

e ahi ha lugar de fe admirarem de
verem alli reviver

,
quem julgaó que

o Autor fez morrer ; lie eíla humia

confuzaó inreparavel de todas as hif-

torias. Eu procurei defembaraçar tu-

do o mais que pude , e íçgui as mi-

nlias memorias.

Eu advertirei aqui , acabando

no que refpeita ao Dorn , que he
hum titulo honorifico que tomaó as

famiilias nobres, e illuílres , mas naô he
hum íinal inteiram.ente diílinclivo da
Nobreza

,
que todos os Nobres pof-

faó tomar , nem inteiramente fuperior

aos hmplices fidalgos
, que naó feja

applicado fe naÓ ás cafas titulares ,

porque ha muitas que nao o tomao
como as dos Cabraes , dos grandes

Albuquerques 6:c. porque ellas fao

d'uma Nobreza caracterizada de lon-

go tempo antes da origem, deíle ti-

tu-
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tulo honorifico : ainda que com tudo

fe dé aos Reis , e aos Principes de

fangue. Como eu naó tenho baftante

conhecimento do Nobiliário de Por-

tugal
5
para applicar eílas diílinçoés

a cada familia , conformei-me aos

Portuguezes , fobre quem efcrevo. Af-

íim ninguém terá lugar de fe queixar.

HIS-
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^^^^^. O R mais apurada que eíli-

'i

' veíTe a Arte

á^-^wj tempos
5
que nos pecedêraó, J. C

c navegar nos Aín. cie

dilatada vaítidaó do Ocea-
no ervio f^

- -cmprc como impeneiravci
barreira , e como num dique , onde esbar-

rava a cubica, e ambição dos homens,
fecundo manancial da fua indr.ftria.

As páfmoías cxpcdiçoens deíles He-
róes paravaó nas Coiumnas de Hercules

j

Jom. I. A nçrn
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nem a Antiguidade tinha notícia algu-

AxN. cie ma ^ ou muito pouca de coila ao Po-

J. C. ente delias. Os Fenices , taó famigera-

dos peio feu commercio , naó conhe-

cerão mais do que a> margens do Ocea-
no pela parte da Europa , e de Afri-

ca , Cjfe defembocáraó o Értreito , naó
fe defviáraó alem de Cádis. Se com-
paramos a viajem dos Argonautas com
as das noíTas eras , merecerá ella fer

taó decantada dos Poetas ? As Ilhas

Fortunadas , e as Atlânticas eraó taó

pouco conhecidas dos Antigos , que
por muito tempo paífáraó por Fabu-
las 5 como tudo quanto delias dizem :

ainda lioje he ponto decontroveríia^que

coifa era o Onr de Salomão , e a

Tharíis da Efcrioira , dizendo cada

hum o que fe lhe antoja , encontra

razocns ^ com que o abonar ; ainda

hoje he coifa Problemática , fe os 'An-
tigos tornearão a Atrica , ainda que
em Heródoto fe achem indicios de fe

haver cmprchcndido eíía viajem , ou
talvez feito no tempo dos Carthagine-

zes 5 de iNcco , Rei do Egypto , c
de Xerxes ; mas ainda fupponao que
afuni fuccedeíTe , por quantos feculos

foi iílo ignorado , ou avaliado por fa-

bula ^ Ultimamente qualquer coifa que
fe retirem das raias do Império Ro

ma-
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mano Ptolemeo , Strabo , c os de mais -»

Geógrafos antigos
,
quaô clefeituoros , Akn. de

e eícuros íicaõ. Os mermos Romanos ]. C.

no auge da fua maior i-braina nos re-

prefentáraó a Grã Bretanha , e a fa-

mofa Thule , como o íim do mundo
pela parte do pólo Arílico.

A caio eílava embaraçado entaó o
penetrar mais avante , como fe fez nos
últimos feculos , cujos defcobrim-cntos

foraõ taó ma^niíicos í Havia cnraó me-
nos anciã de conhecer , conquiftar , e

accrefcentar Impérios a Impérios, amon-
toar cabedaes a cabedaes ? Faltavaó

meios de aperfeiçoar 5 e polir os conheci-

mentos , apurando a Arte de navegar ?

He certo que naó ; e he incom.prehenfi-

vei o porque enraó íe naó pode con-

fe^uir o que com tamanho íucceíTo fe .

levou ao fim nos noflos dias.

líto nos obriga a recorrer aos eter-

nos decretos da Providenciíi incomprc-

henfivel , cujos abifmos nos naó he
licito fondar , mas que tem momen-
tos prefixos para levar tudo ao feu

fim, e fazer com que brilhe a fua glo-

ria. Do adorável proceder dcfta Pro-
videncia temos claras provas defde a
origem do mundo no que rcfpeita ao

eítabclecimento da Fveligiaó, em que
o dom da Fé preciofa, mas ambulan-

A ii te.j
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re
5
paíliva fucceíKvamente de huns pó-

Aa.\. de vos a outros 5 deímerccendo huns othe-
]. C. fouro 5 de que eíbivaó íenhores , e

de Gue parecia cançarem-fe , ao mef-
mo tempo que outros

,
quando menos

o efperavaó , o agazalhavaõ ancicíbs.

He o que por mais fenfivel maneira
vimos neftes feculos últimos ; a Fé al-

terada com a? hereíins , ou efmoreci-

da com os coítiimes dos Chr ftaÓ3 j pa-

recia Guercr dcrampar.?r pouco a pou-
co a íua antiga morada para hir Duf-

car couro em paizes ate enraõ defco-

nhccidos y em que indiílinciamente

Naçoens barbaras , e polidas alcança-

rão o bem de curvarem as cabeças fbb

o iuí:o do Evangelho , e abraçarem a
lei de J. C. Feliz a naçaó Portugueza
que foi o inítrumenro, de que Deos
qui2 iervir-íe para pôr em execução tam
grande dcíignio.

O Eílado de Portugal era adopta-»

do para os defignios da Providen:ia.

Tendo íido por muito tempo alva d is

invafoens do? Mouros , de que a tri>

çaõ do Conde Juliaó inundara toda a

Kefpanha , no PvCinado de Roderigo
Rei ultimo doí Viíigodos 5 cujas defgra-

ças faó bem labidas , naó fomente fc»

linha fuíicntado , com a Caíteila , cor—
ira a ryr.innia de íeus amigos inimigos,

mas

JOÃO l

REI DE

PORTU-

GAL.
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,

Tras tinha tiJo

íer o primeiro que cltfpcjou delles te- Ann. de

do o leu Eftado , obri;4ando-os a re- J. C.

pafTar os mares, e de mais os foi per- ^^^5 ,^

ieguir na m-CÍma Africa , obrigando-os j^^., j,^

a pcr-fe em huma ccfeníiva nas fuás jqj^.j^;,

melm.as terras, onde começarão acof-
^^j^^

tumálos a trazerem es feus griihoens.

Em circunítancias taes fufcitou

Deos
5
por m.e fervirda frafe da Santa

Efcritura , o efpirito do Infante D.
Henrique , Duque de \^ifci: , Graó
^-^eílre da Ordem de Chr^iio , aíiim

como n'outro tempo fufcitára o de Ge-
desó contra os inimÍL;os do feu povo,
fervindo-fe deíle Príncipe m.cço , para

lançar como a pedra íundamental da
grande obra dos decretos da fua Mlfe-
ricordia. Naícido taô próximo ao thro-

no
, que teve todo o mérito para fu-

bir a eile , o arredou a crdem do naf-

cimcnto quanto baíicii
,
para viver co-

mo vaffailo 5 mas iíio meímo foi o que
o poz em caminho de obrar ceifas ,

que lhe eílorvaria fazer o pczo todo da
Governo , e de trabalhar per fucceiTos

,

dignos fruclos da fua ?ppii:aça6 , os
quaes lhe grangeáraó tamanha gloria ,

c pelos quaes bem fe pode affeverar

que desbancou Hercules , e jaron taS
gabados da Antiguidade.

Era
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" Era quinto íiiho dcIRelD» Joaóí,
Ann. de cognominado o Vingador , e de D. Fi-

J. C. lippa deLancaftrc, irmã de Henrique

joaÓ i.
^^' ^-^^ ^^'^ Inj^laterra. Acompanhá-

KZL, f'^ ^^^ ^^^ ^ ^^^ expedição de Africa,

e á vifta delle fe aíTmalou nos léus

primeiros annos com muitas facçoens

de valor ; e o que mais fe deve eíli-

mar , he o fructo
,
que tirou das fuás

primiCiras campanhas
, pois ponderan-

do em fi a qualidade de Cíiriilaõ ^ e
de Graó Meftre de huma Ordem, que
íôra unicamente íundada para pelejar

com os MufuJmanes, inimigos da Lei
de J. C. 5 fe tinha por mais obrÍ2;ado

a fobmeièios á doçura do feu jugo,

do que como Príncipe , a trabalhar por

dilatar os Efiados dos Reis feus avo-

engos» Eítimulado deftes nobres mio-

tivos, tomou por diviza cftas palavras

Erancezas : Tãlcni: de bicn faire , que
. depois fe viraó entalhadas em todos

C3 paizes de novo defcobcrtos fob os

léus aufpicios , ou porque quizeífe

iTiOÍtrar com cíías palavras de idioma

eilranho o apreço
, que fazia de huma

Naraó , cujos Soberanos avaliava co-

mo tronco dl fua Cafa ; ou porque
nefta diviza já feita achaffe huma
idca 5 que correfpondia perfeitamen-

te aos feu: dciejcs

Pon-
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Ponderando com cffeito que hum

Príncipe rcm maior obrigação do que Ann. di

outro qualquer , a fuílenrar a fupcr c- J. C.

ridade da lua Jerarquia pelo reipeito jq^q ^^

do íeu merecim.ento 5 accreícentou ás ^^^^
virtudes Chrifiás , e Heróicas todo o
ci-tudo 5 e applícaçaó , que podiaó enri-

quecer hum. fundo já de fi abaftado

pelos excellentes conhecimentos ,
que

daó asSciencias , e Bellas Letras , ef-

tudo entaó bem raro , c a que naó fa-

ziaó tiro CS Príncipes do íeu temipo.

Deo particular applicaçaõ ás Me-
thematicas ; e como ellas tem diíie-

rentes partes , deo-fe principalmente ás

que o podiaó levar ao íim
,
que fe ha-

via propcílo. Para melhor o coníeguir,

aííenrou que fe devia retirar do tu-

multo da Corte : fez a fua niorada no
Algarve junto a Sagres , em numa das
fuás cazas vizinha ao Cabo de S. Vi-
cente. Alli em agradável retiro

, que
íuavizava a companhia de alguns Sá-
bios 5 c o entretenimento dos livros

,

fe arraigou cada vez m^ais na perfua-
çaó 5 em que eílava

, pelas noticias ,

que lhe haviaõ dado os mefmos Mou-
ros y e pelos conhecimentos , que ti-

nha pelo eftudo da Geografia , de que
era poílivei fazer úteis defcobrim.en-

tos , feguindo a Cofta d'Africa. Se-
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———— gunió todavia que teve coifa mais
Ann. (de eíPiciz , que o incitaííe , c cícreve

J- C. Ode rico ílaynaldi na ccntinuaraó dos
- Annáes de Baronio

, que voltando a

^^^ ' Lisboa alguns Francezes da baixa

Bretanha , a quem huma tormenta le-

vara muito longe para o Occidcntc no
mar Atlântico , defccbrindo alli no-

vas terras , lhe tinhaó dado parte das

íuas aventuras , e deícobrimcntos.

Entaó era muito imperfeita a na-

vegação deftes mares : o pavor que
CPcufava a viíla do Oceano , a Í2,no-

rancia dos m.eios , que depois fe def-

ccbriraó para a navegação lacil , fa-

ziaó com. que fe naó alFoitafiem a
defpegar-fe das Coílas ; e como nas

pontas 5 ou Cabos, que fazem as terras ,

que bojaó para dentro do m.ar , ji cor-

rente
y
que as agoas ahi tem dos dois

lados 5 engroffa as ondas , e fica mais

cxpofia á agitação dos ventos , a diíH-

"culdadede es dobrar intimidava os mais

cuzadcs. O primeiro Cabo da Africa,

que fe encontra da parte da Europa
,
pa-

parecia tam tem.erofo , e de tam diilicil

íicceílb
5
que lhe tinhaó dado o nome de

OtI'G de /v.jo, para exprimir ou a in-^pof-

ílbilidade
, que havia de o dobrar , ou

que era baldada, c inútil a eíperança

de fe recolher, ainda cuanco fe dcbraiie.

Aug-
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Am ementava o fuílo deíle rifco a

cxtr;-vaganre tradição, que íe coníer-^^-j;^ Je
vava deície a Antiguidade, e craque, j^ q
fuppondo o Univerio repartido em fin-

co Zonas , eftavaó capacitados de que ^^ '

fómenrc as duas temperadas tinhaó Joao i.

habitadores
,
que ás duas ultimas Íc-Rei-

naó podia cnegar pelo frio , que enre-

gelava y e que a Zona tórrida , que
ficava no cenrro , era taó ardente em
razaó do calor do Sol , que era huma
regíaó de fogo ; e que as aguas vizi-

nhas a eilas ou eraó torrentes de cha-

mas , ou ic gaílavaó pouco a pouco
com o nimio calor. Parecia que if-

to fe conhecia paíllindo os Cabos
, que

ficaó a elia vizinhos ; porque entran-

do em golfos , onde as terras faó fum-
mamente baixas , fe via que as aguas

diminuiaó fenfiveimente , e parecia

que ferviaó nos baixos de arêa , on-
de tem maior agitação.

O Infante D. Henrique , que
naó acreditava citas quimeras

,
pro-

duzia todas quantas razoens pcdiaõ
def/anecer eftas preoccupaçoens , e

punha iodo o cuidado na efcolha de
hábeis Piloros , e .bons Marinheiros ,

naõ poupando deípeza de navios , nem
mimos , e donativos

,
que foiTem pre-

mies de huns , e eílimulaíTem a nobre

einu-
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~ — emulação de outros. Gaílaraó-fe to-
/kn le ciavia perto de dez annos , íem mais

J. C. adiantamento do que dobrarfe o cabo

141 2. ^^ ^'^^'^^"
y ^ adiantar trinta legoas

avante até ao cabo Bojador , aílim
JOÃO 1.1 j 11 .-chamado

, porque as rerras nelle fazem
hum grande circuito , recolhendo-fe
Í>arâ dentro. Os Capitaens das náos
empre temerofos da idca deflas ar-

rifcadas viajens , fe davaó por fatis-

feitos com fazerem alguns defembar-»

quês 5 e gloriofos com o pouco , que
íaziaójfe recolhiaõ muito fatisfeitos de
íi, e de fuás peiToas.

O Infante diilimulando o feu con-
ceito os agazalhava fempre bem , e
naó os diíTaboreava. Aquelles que em
tudo quanto Ke novidade querem achar

maraviihofo , dizem que eil:e Príncipe

ie refolvèra a pôr a maó nefta empre-
ga por alguma infpiraçaó celefte , ou
algum fonho profético , e que ifto

mefmo o alentou a continuar. Mas ef-

ta conílancia fe pode muito bem at-

tribuir , fem recorrer a prodígio , ao
génio nobre deíle Príncipe , cuja al-

ma naturalmente grande naó era ca-

paz de fe dobrar aos primeiros eftor-

vos
5
por muito grandes, que parecef--

fem.

O Ceo lhe quiz recompenfar a

coni-
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cor>rtancia , e ineíperadcimente fez o —• •

que naó tinhaõ conle^uido nem a ani- Akn. de

mchdp.òe do5 Pilotos , nem a fua ca- }. C.

pacidade. Oítereceraó-íe para hirem 1412.
dobrar o Cabo Bojador , e paííarem

além no Teu dei :obrimcnto dois Ca-
^°'^'^ ^*

valheiros da fua Caía , chamados Joaó
^^^*

Gonçslves Zarco, c Triílaó Vaz , em
huma pequena embarcação

, que clle

lhes eíquipou : carregou lobre elles

liuma forte rempertade, que engolfan-

do-os no mar' largo , lhes deo por

fuarída , quando menos o efperavaó ,

uma I^ia até entaó delconhecida , a

que puzeraõ o nom.e de Porto Santo,
porque para elles foi hum Porto de
lalvaçaó.

O leu maior empenho foi traze- 1418.
rem peííoalmente a Portugal taó ísi-

tiva 5 novidade. O Infante teve a maior "^^'^'^ *'

alegria delia , e tendo dado a Deos
'^^^'

folem.nes acçoens de graças , tornou
a defpachar três navios capita*^. cadoí
peios meimos Joaó Gonçalves Zarco,
e Triílaó Vaz , a qnem acompanhava
Bartholomeo Peretlrello

,
que era hum

Cavalheiro da Caza do Infante D.
Joaó feu Irmaó. Eíla fegunda viajem
foi ainda mais feliz que a precedente,
pelo deicobrimento da Ilha da ?Ja-

deira , taõ eiicelicnte pela fua fertili-

da-
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áade 5 e hoje taó nomeada pelos feus
Ai.N. de delicados vinhos, Entaó naó era mais

J. C. do que huma mata bailiíiima , que

141 8. viíla da Ilha do Porro Santo, appare-
cendo no horizonie delia corno huma
pequena nódoa fixa , deo a Triílaõ , e
a Zarco algumas íuípeitas de que po-
dia fer terra , e fez com que ambos
tomaíiem a reíbluçaó de íc defen^a-

I4ip. nareni. Dera5-lhe o nome da Madei-
ra 5 em razâõ da mata, que a cobria,

e foraó os primeiros , que tomarão
142:. poíTe delia. O Infante com permif-

jaó dei Rei Teu Pai a repartio em duas
Capitanias , com que os premiou ,na5
fó por eíle defjobrim.ento , mas tam-
bém pelos antigos fcrviços,com que
am.hos fe tinhaó diílinguido na Con-
quiíla de Ceuta , e no cerco de Tan-
ge:c, onde tinhaó acom.panhado o In-

fante , merecendo o feu valor que os

lizefie entaó Cavalleiros.

D. EUAK- A felicidade , com que pouco

TE KEi. tempo depois dobrou Gil Annes o

j ,^^ Cabo Bojador, tido até entaó pelo fim
'^'"^'

do m^ndo , cuja empreza fe avaliou

de maior conta , do que n'outro tem-

po fe eftimou a Conquiíla do \'elioci-

r.o , fez com que o povo deixa-ife os

ícus erros antigos , e deo alentos aos

portii^uezcs. De toda aparte de den-

tro ,
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tro 5 e de tora do Reino , concorriaó

peiToas de toda a efpccie a oíFerece- Aí\k. de

reni-ie ao Infante , para hircm deícc- ]. C.

brir, e povoaras novas terras , leva- ^^ j^uar*
dos iguaimente do cortèz acoihimen- ^.^ r^,,
to, que eile fazia a quantos lhe faziaó

fimiihantes ofTerecimentos , e da adu- *^^^*

ladóra efperança dos grandes provei-

tos , que dahi rirariaó.

Com tudo 5 como no Eflado nunca
fallecem peffoas, ou fobejamente pru-

dentes 5 ou nimiamente timidas , a quem
as novidades caufaó fufpeitas , e ciú-

mes ; muitos
3
principalmente entre a

Kcbreza
, que pareciaó difcorrer mais

ajultados^ tomavaó a liberdade de con-

denarem eíles novos eftabelccimcnios ,

e cenfurarem em alto tom o proceder,

e os projeclos do Infante.

Parecia-lhes mal „ que ao mefmo
55 tempo que o Efcado fe efsí,otava de

55 homens , e cabedal para acudir á

55 guerra contra os Mcurcs , e manter

55 as Conquiftas d'Africa da parte de

55 Ceuta 5 e Tangerc , houvelle tama-

55 nho defperdicio , expondo aos rlíros

55 de hum m.ar temerofo com borra i-

55 cas 5 e tormentas , e pela fua ex-

„ tcnçaõ 5 tantos valTallos ureis , que

55 íc podiaó empregar a bem do Rei-

55 no 5 repartindo por elks terras em
For-5?
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35 do-fe cem a opinião deíle Principe^ —
35 cujo exemplo llie condenava o leu Ann. de

„ proceder ,
pois cue elle tinha dado J. C.

55 no Reino terras, c^ue arrotear a hum I,1^8^

35 Fidalgo Allemaõ , e a famílias vin-
^^

yj das do Norte, no que moftrava quaó ^' "^^~

„ fora de tenção eítava de permittir
^^^-^ ^'^

3, a feus vaíTaiios o deixarem o Rei-
*'^'*

35 no 3 para hircm aíTenrar morada além

35 dos mares. 5,

Eftas erpeciofas razoens
3 que fa-

2ia5 imprefiaó nos ânimos , armáraó
ao Infante huma efpecic de periegui-

çaõ , mas que fe o naó deíalentou ,

artes aííentou ter em pouco os dif-

curíbs populares. Menos os teve cm
conta o Rei D. Duarte que fuccedera

a D. Joaó I. e para dar animo ao
Infante lhe doou em fua vida o dc-
miriio de Porto Santo 3 da ISÍadeira ,

e das mais terras 3 que ie defcobriííem

na Coíla Occidental ; dando particu-

larm.ente a jurifdiçaó efpiritual da Ilha

da Madeira á Ordem de Chriito , com
approvnçaó dos Suinmos Pontífices. O
infante D. Pedro , Irmaó do Infante

D. Henrique 3 e Rcíientc do Reino
na minoridade do Rei D. Affonfo
V . feu fobrinho' 3 ccníirm.cu cila doa-
ção. Em virtude delia fundou o In-

íante neíta Ilha duas Igrejas 3 huma
com
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com a invocação cie N. Senhora cio

Akn. de Caihao , e a oiura cie N. Senhora da

J. C. AiTainpçaó : deíla ultima foi depois

D. AF- erigida em Arccbiípado , e muiios an-

FoNso V. nos teve a prerogativa de Pnmáz das

KEi. Ilidias.

1440. ^ Infante
;,
a fim de ter maior

c / au-floridade , contente alias com alguns

Ann Ecc cícravos que António (lonçalves , e

f/í 1420! ^'-^^^ Triítaó^ cue haviaõ clícgado ate

77.i2.JJflr- Cabo Branco, lhe trouxeraó, que eraS

rcf. Mof, as primícias deílas terras , aifentcu

Manoel mandar hum menfageiro a Martinho
de Faria. V. que entaõ occupava a Cadeira de

í>. Pedro 5 a dar-ihe conta dos feus

defcobrimcntos , c confeguir algumas

graças , viílo os grandes bens que da-

qui podiaõ vir á Religião 5 e honra

a Santa Sc. Para efta negociação fez

efcolha de Fernão Lopes de Azevedo,

Cavalleiro da Ordem de Chriílo , e

nellà Ccmmcndadoí , já condecorado

com o titulo de Confclheiro dei Rei ,

e recommendavcl pela auéloridadc ,
que

a fda rara prudência VaG tinha gran-

geado.

Chegado eílc Cavalleiro aos pés

do Thrcno do Vigário de Chriílo ,

reprefcntou a S, Santidade cm pleno

Coníiílorio com muiias eíricacias , e

energia , as infinitas obrigaçoens , em
que
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que a Igreja eftava a feu amo „ Fez

3, pompoío alardo do zeio do Princi- Ann. de

j^pe, que havia mais de vinte annos ]. C.

53 gaitava com largueza Real para 1440.
,, deícobrir immenfos paizes , ludibrio
^'

1 . . , ^ ' D. AF-
-, da Ignorância , e do erro , que se-

35 miao havia muitos lecuios deoaixo

35 do jugo tyrannico do demónio, efcra-

55 vos do MaRometiTmo 5 e da Idc-

35 latria : que o principal motivo ,
que

o incitava a efte trabalho , era a

gloria de Deos
,
propagação da Fé ,

e dilatar o curral do Bom Paftor

:

que confagrando a naçaó Portugueza

55 com efte fim o feu cabedal , e a

5, mefma vida expofta a tantos nau-

3, fragios, e outros perigos , rogava a

35 S. Santidade quizeííe animar , e re-

35 conhecer-lhe o zelo , cm lhe dilatar

3, a Fe 5 apprcpriando á Coroa de Por-

35 tugal todas as terras
,
que defcobrif-

3, fem peJa Coíla d'Africa até ás índias

3, incluíivamente , viílo que todas as

35 Naçoens infiéis
, que rielias eftavaó

3, d^afiento, íe podiaó avaliar como in-

35 juftos poíluidores 5 cuja falvaçaó uni-

55 camente fe lhe bufcava : que ao

3, meíir.o tempo prohibiíTe a todos 03

3, Príncipes Chriítaòs fob as maiores

3, peias Canónicas 5 o efíorvarem as em-

35
prezas dos Poraiguezes 5 ou incuie-

Tom. I, B 55 tá-
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55 talos por qualquer mociO que foíTe,"

AzrK. de 55 ou liveííem pertençaô de íe eílabe-

J. C. 35 iecerem nos paizes por elles defco-

iA'0. 5) berilos, e que por qí\i razaó eraó na-

55 Dàralmenre ícus : ukimamenre que
^' ^^'

55 como Te tratava da íalvaçaó, e bem
toNbo V.

^^ j,^5 ^^^^^ ^
^^^j..^^ ^^ Santidade os

^^^'
^j thefouros da Igreja, e repartiíTe gra-

,5 ças com os que , expondo a fua vi-

5, da á corteziâ de hum elemento pou-

„ CO feguro , fe aventuravaó a mjl ge-

„ neros de morte , e acabarem fora da

„ fua Pátria , da fua família, e de to-

55 dos os foccorros efpirituaes , e tem-

,5
poraes , de que podiaõ Ter providos

„ em Tuas cazas „
Folgarão de ouvir eftes difcurfos >

e das miudezas
, que lhes contou Aze-

vedo , o Papa , e o Sacro Collegio ; e
conceberão grandes efpcranças a bem
da Religião , e na5 íe enganarão nas
luas conjecturas : de forte que S.

Santidade com o voto dos Cardiaes

defpachou huma Bulia pela forma , c
teor 5 que o Infanre a defejava ,

concedendo liberalmente á Coroa Por-
rugueza o fupremo domJnio fobrc to-

das as terras , que deicobriilem até as

índias inciufivamente ; ameaçando com
cenfuras todos quantos os inquxraílem

nas íuas Conquiftas , corro ufurpado-

res ,
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rcs , e ratificando quanto o Rei D. p

Duarte doara ao Inrante ^ e á Ordem Ank. de
de Chrifto, accrefcentando depois mui- J. C.
tos privilégios ,

graças , indulgências 1444.
efpeciaes aos maritimos , e a algumas
Igrejas, que o Infante fundara nas ter- ^* ^^'

ras dcfcobertas : com ifto fe recolheo
^^^'^^ ^*

o Enviado muito fatisfeiío da fua^^'*

menfagem. Eílas doaçoens , e privi-

légios foraó depois confirmados , e au-

gmentados pelos Summos Pontífices Eu-
génio IV. Nicoláo V. e Xyfto IV. &c.

Succedendo as coifas ao Infante

como defejava , e adianrando-fe cada.

vez coníideravelmente mais o progref-

fos dos defcobrimento , fuífocaraó-fe as

murmuraçoens dos políticos. Os po-
vos fufceptiveis de novas impreííoens

caufadas pelas occurrencias dos lucceííos,

começarão a fazer-lhe juftiça. Atroa-
va5 todo Portugal os elogios

, que
lhe faziaó ; e deíde logo o avaliarão

como Reílaurador de hum Eftado ef-

gorado com as guerras de Caftella ,

c Africa. Cada dia fe via engroffar

o numero dos que afpiravaó a fervir

fob os feus aufpicios : de toda a par-

te concorriaó Eíirangeiros , are do cen-
tro da Dinamarca, a oíferecer-lhe fervi-

ço 5 e pertenderem delle empregos , ou
terras

, que cultivaííem no novo Mun-
B ii do j

.
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- do \ Rias de tudo o mais foiido foi ,

Ann. de qi.e 5 fendo^eiie até elTe tempo o uiii-

]. C. CO fobre quem carregava ioda a def-r

i'^44. peza das armadas , ,cu.)p proveito nao,

cobria o dezernbolço , começarão en-,
^\^^~ taó a arniar-ie íociedades , c Compa-
rox-bo \. ,^1.^-^g de intcreiTados 5 CjUCjpagando-ilie
^^''"*

o quin.io , e outros direitos ^ que o
Rei lhe tinha concedido , ou ajuílan-

do-fe com condiçoens ainda melhores ,

tomavaó íobre li toda a deípeza.

A Cidade de Lagos íoi a pri-

meira 5 cjue armou íeis Caravelas , cu-

]o m.ando teve hum Ollicial chamado
J^ançarote , que iôra creado do Infan-

te. Pafiados poucos tempos , fez outro

armamento de quatorze Caravelas ,

commandadas pelo mcímo GenerpJ :

oiFereceraó-íe mais outros muitos par-

ticulares 5 em que tem maior lugar

Gonçalo de Sintra , Sue^ro da Coíía ,

Álvaro de Freitas , e Rodrigo Eanes ;

de íortC , que em pouco tempo fe

achavaó i6 , ou 27 navios preftes a par-

tir 5 ou já na viajj;cm. Derramadas as

Caravelas de Lagos: com hum tempo
lorte,- e naó levando todos o mcímo
níino 5 aportarão a diverfos fítios da
Coíla d'Africa 5 de Cabo Branco, Pvio

do Oiro 5 Ilhas d^Arguim , até a Ca-
bo \'ci Je 5 e mais ávántc delle , da

qual
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qual até enraõ fenaó havia paííacio :

al^^jns delies chegarão ás Canárias , e Ái:k. de

tomarão o porto de Gomcira , c fen- J. C.

do recebidos pcios feub liabitadores 1444.
com grande amizade , os períiiadlraó

a que os aiudallem n numa cntraca
^

^ Til J T) 1
FO>.bO V.

contra os da ilha de rahna , com
uem eílavaó de guerra : mas volran-

o 5 acabada a expedição , á líKa de

Gom.eira , e reparando que deíla via-

jem naó tuihaó desfruiado quanto ef-

peravaõ antes que pariiiTcm de Portu-

gal
,

quizeraó rcrarcir-fe á cuíla dos
norpedes , que os haviaó recebido taõ

amigavcimcnte , e formando hum gran-

de numero delies por eícravidaó , le-

varão ancora para voltarem a Lisboa.

O Oceano Atlântico eílá encra-

vado de Ilh.as 5 que íe prciongaó alTas

pelo mar , peio lançamento da Ceita

d'AÍTÍca. Tiveraó os Antigos noticia

de algumas , ou fupponco que as ha-

via , nos deixarão huma confuía idca

delias 5 com o nome de Fortunadas ,

Gorgãdes , Hefperides , e Cafjíteridcs

'

mas dcfàc a Origem do ChnTiriatur-

mo fe tinhaó abíblutamente perdido ,

ou ignorado ate ao decimo quario fe-

cuio , cm que alguns Aventureiros Ge-
novezc 3 , Malhorquinos , Cafteihanos ,

Bifcainhcs, Francezes , c In^lezes co-

me-
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meçaraó a deícobrílas. Os BifcainKoí
Ann. de foraõ os primeiros

, que fizeraó hu-

J. C. ma expedição na de Lançarote, doti-

1444. ^^ trouxeraõ 170 peíToas , e alguns
frudos da rerra. Luiz de la Cerda Con-

^*
i^^" de de Ciermont , Príncipe de langue

Foisbo V.
j^ Hefpanha , e de França , fobrinho

^'^^*
de Joaó de la Cerda , chamado o Prin-

Spond. cipe desherdado , e que tomou para
Jim.EccL

fj Q epícheto de Príncipe da Fortuna,
''""•^5 44- iiioftrou algum defejo de fe hir efta-
r. 7. ^<^-[3elecer alli j e para cfte fim fe valco

do Rei de Aragão , e depois do Pa-
pa Clemente VL que o coroou Rei das

Canárias em Avinhaõ , dando-lhe o
dominio deftas Ilhas , com condição

de que as íofie conquiílar , e manda-
ria pregar aili o Evangelho ; mas eíle

Príncipe antepondo a iílo coifa mais
íblida 5 veio a França bulcar emprego ,

e fervio muito bem na guerra contra

03 Lnglezes. Os Reis de Portugal , e

Caílella pedirão cila doaçaó ao Papa

,

como coníla das fuás Cartas , que traz

Raynaldi ;
qucixando-fe ambos de fe

ter feito fcm o clles faber. Pencndia
o primeiro que as Canárias lhe per-

icnciaõ, por lerem primeiro deicober-

tas pelos Portugu£zes ; e fundamen-
tava- fe o fegundo em que o feu jus

era mais natural , e immcdiato á Con-
quif-
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^ulíla d'Africa , de quem as Canárias •

era hum pertence. Ann. de

O primeiro, que fe cílabeleceo nef- ]. C.

tas Ilhas do Oceano, foi hum Frp.ncez , 14.44.
nobre , chamado ]oaõ de Betancourr

,

o qual empenhara o feu mor^^ado de ^* "^^"

Betancour: , e de Grainviiie a Robin ^^^'^^ ^*

de Braquemonc , Almirante de França ^^^*

feu primo , e rendo acompanhado a

Hefpanha a Henrique o Magnifico , e

feiro a eíle granaes fervi ços para o
fegurar no throno de Pedro o Cruel,
obteve defte Principe as Canárias com
titulo de Rei para Joaó de Bctan-
court feu parente. Joaó de Bcrancourc

conquiftou algumas dcftas Ilhas , mas
naó pôde conquiílar a grande Caná-
ria : taltando-lhc depois dinheiro 5 vol-

tou a Europa , deix^mdo a feu fobri-

nho Menaud , cu AíalTior de Betan-
courr

,
para lhe confervar .as fuás Con-

quiílas. Defivcndo-fe eíle com o Bif-

po 5 ou Vigário Geral
,

que joaó le-

vara para as Canárias , enfaíliado por
outro lado do muito , que icu tio

tardava em França , onde o demora-
rão primeiro moleftias , depois mítan-
cias delRci

, que cprecia delle , naó
podendo MalTiot ccnfervar-fe , fe ajiif-

tou com o Infante D. Henrique, em
quem fez ceílaó de todo o y.is . que

ti-
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linha 5 a troco de algumas terras na
Ann. de Ilha da Madeira , onde alTentou Tua

J. C. família , .que depois tomou affinidade

1.IJ.4.
^^''^^ ^ ^^ Gonçalves Zaco

,
que ti-

nha a principal Capitania das Ilhas.
^* "^^~

Entrando o Infante , em virtu-
po>.so V. ^^ ^^^^ contrato na poííc deftas Ilhas,
^^'* Gue davaõ hum novo commodo aos Teus

deícobrimentos , entrou em maior ze-

lo de acabar a conquifta delias
,
para

•ertabeiecer ahi a Religião Chriítã ;

e por ilTo pôz em 1424. huma gran-

de armada, em que fe traníportalTeni

25CO Soldados de Infantaria, e 120
cavallos , cujo mando confiou a Fer-

nando de Caílro , Governador da fua

Caza. O pouco , que fe tirava deílas

ilhas, que naó podia baftar para fuf-

tento de tanta gente , fez com que o
Infante tiralTe maior perda do cjue lu-

cro. Com tudo iílo fempre teve a íii-

risraçaõ de ver utilizado o feu traba-

lho na converfaó deíla gente pagã ,

que foi o único fruclo
,

que aprovei-

tou
;

porque tendo-fc apoiTado delias

Illias os Reis de Caílella, como pcr-

tencendo-lhe por direito
,

por quan-
to era verdade que Bctancourt perten-

dèra a fua conquifta com ajuda dos

C/Helhanos , c a elles jurira preito , e

om-cnav,em , foraó cedidas aos Reis
Ca-
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Cadiolicos em hum Tratado conclui-
"" 7"

<lo entre Caílella , e PortUj^al. ' A'^''';^"^^

Era, inexplicável o cuidado, com -'• ^*

que o Infante fe applicava a que fio- 1444-

receíTe o commercio nos paizes de no- ^^ ^,._

vo deícobcrtos , ou em plantar íoli-
i..<3^-^q y,

damente as Colónias. Os defcobrido-

res
,
que partiaó por ordem fua , naó

aportavaó a Ilha aií^uma erma , em
que naó deixaíTem algumas ca-

beças de gado, e outros animaes do-

mcílicos
,
que , multiplicando fem cf-

torvos 5 davaó depois cónimoda íubíii-

tencia aos que lá hiaó viver. O Qi.ian-

to niílo fe efrnerava , fe pode bem
conjeclurar do que fez na Ilha da

Madeira 3
pois naó contente, alem das

íamilias com que a mandou pavoar
,

de a fupprir de toda a cafta de mecâ-
nicas , até mandou bufcar a Chypre,
e a Sicilia cannas de aíTiicar , e ás

Ilhas do Arquipélago as melhores ce-

pas de 7vlalvasía
,

qiie lá m^andou
plantar : E tam frucluofo foi eíle

trabalho
, que paílidos vir.tc e fmco

,

ou 50 annos depois da fua plantação

,

podia já fuílentar i8co Soldados de
tropa. Barros nos attcíla que 110 fcu
tempo valia fomente o quinto do affa-

car para a Ordem de Chrifto em al-

guns annos 60 arrobas.

A
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A refpeito do commercio das

Akn. de Coftas d'Atnca , cfcreve AlviTo Cada-

J. C. moílo , hum dos Defcobridores do In-

1444. fante , que das Ilhas de Arguim fe

D. AF- tiravaó todos os annos entre 7,6
yoKso V. ^^^ eícravos para Portugal. O oiro

j^j,j^ em pó 5 que fe facou do Rio do oiro,

foi com tanta abaílança
, que delle cu-

nhou AfFonfo y. hum dinheiro muito
fino 3 a que chamou cruzados , em ra-

zão da Cruzada
, que o Papa Callifto

III. concedera , e em que eíle Prin-

cipc entrara por voto. Ainda hoje

dura em Portugal efta moeda com o
niefmo nome.

Eíle commercio foi efplnhozo

nos feus princípios , naó fomente por
fer deferta a Cofia d'AfFrica alem de

Cabo Branco , onde pega hum ermo
de arêa ardente , de mais de 60 jor-

nadas de cavallo , até ao paiz dos

Negros , onde vai confinar , e foi ne-

ceíTcirio tempo para lá chegar ; mas
ainda pelos inconvenientes inevitáveis

nos eíiabelecimentos.

Os Negros , naçaõ pobre ,
quaíí

nua 5
que viviaõ em huma terra ef-

teril 5 e areenta , fcm leis reguladas ,

rendo por morada algumas cabanas ,

fuftcnftando-fe com hum pouco de

milho 5 do leite do feu gado , e de

ai-



cos PoRTUGUEZEf
;,
LlV. I. 27

alguma carne , ou peixe íeco ao Sol,

nao tinhaó aré eííe tempo mais cio Akk. de

que hum pequeno traro por terra com ]. C.

03 Mouros de Barbaria. Eiles com 1444.
jornadas em caravanas cheíz^avaó ao-:

Reinos de Tombut 5 e de IVlcUi , on- ^'
''^J~ ^

de com.merciavaò com os Negros em^^^^"'^°^'

fal 5 maríim , oiro, malagueta, e cf-
^'^^'

cravos , a troco de cavalios , cue ti-

ravaó do Reino de Granada 5 cie Si-

ciiia, e de Tunes. Eftes Negro:3 ,
que

antes dos Porruguezes , nunca tinliaó

vifto os Europèos , ficarão afibmbrados

á prim.eiía viíLa das ílias velai , e

enleados com eíle eftran^io cípedacu-
lo

5 já 03 julgavaó i^vei ou peixes
,

conforme íe lhes aíHguravaó as velas

altas 5 ou defcidas ; ouiras vezes nie-

dindo o efpaço . que eítes vafos rhihaó

andado em huma noiíe , lhes pareciaó

fâílafmas , ou larvas , que os illudiaõ.

O verem defembarcar 03 Portuauezes
lhes cauzou novo palmo ; augmenrou
© feu terror , e eípanto o verem ci-

tes homens taó clifrcrenres delies
,

veftidos de ferro
,
que traziaó nns m.TÕs,

o raio , e o trovão. Da outra par-

te os Portuguezcs
,

que lhe ign o ra-
vaó o idioma , e naõ podiaó dar-fe a

entender , de balde íe valiaó de aífa-

gos para os retirarem do leu primei-

ro
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Então teve principio hum trato reí:;u

lar entre as duas Naçoens. Ai^r., de

Para o arraigar mais , fundou El- j. C
Rei D. AfFonío huma feitoria na ilha i^.6i,

de Argiiim , onde eíle Principc , ou
como outros querem , o mcímo In- ^"' '^^~

fante fundou huma cfpccie de Caílcl- '"^^^"^ ^'*

lo. Deo-fe o commcrcio exckihvo a
^'^^*

Fernão Gomes por finco annos , com
condiçoens mais a feu favor delle , do
que do Rei 5 como fucccdc ordinaria-

mente nePtCs contratos. Obrigou-fc Fer-

não Gomes , alcmdifio , a proicguir em
dcfcobrir a cofta até mais nncocnta mi-
lhas 5 começando do Cabo de Serra

Leça 5 onde lizeraó termo os de Pe-
dro de Sintra, e Sueiro da Cofe. Ef-
le contrato enriquecco fummamentc a

Cile Fernão Gomes , com que fe re-

formou 5 e prorogou por muitos an-
nos : fez grandes ferviços á Coroa ,

€ acodio ao P,.ei em varias precifoens
,

por cujo motivo efte Principe o fez

nobre , e lhe deo licença para tomar
por armas hum efcudo em campo
de prata , três cabeças de Mouros com
coliares de ouro com três anéis de
prata hum no nariz , c os outros doii

nas orelhas. Permittio-lhe também
que tomaíTe o appeilido de Mina, no-
me de huma terra

, que elle defco-

brlo ,
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— brio 5 em que fe fazia o maior refga*

i :::. de ic clcítas parres em oiro cm pó. Ef-

]. C. te mcfmo adiantou o dcfcobrimento

,^, ate ao Gabo Santa Catharina a dois
'"^*

'^rlos e meio de latiuide Auftral.

EiRei D. AíFoiífo V. tinha lubi-

do ao throno de idade de 6 annos :

a Tua minoridade foi aíTás tranquilLi

pela prudência do Infante D. Pedro
leu Tio, que cazou com cile huma
filha fua j mas eftc cazamento foi fa-

tal a ambos ,
pois que encheo de

ciúmes o Infante D. Joaó, irmaó de

D. Pedro. Tratou eíle de entregar o
governo do Eílido a feu Sobrinho , e

do feu retiro fe lhe armou culpa , e

ao tempo qne eíle Principe infeliz vol-

tava á Corte pira fe juftiíicar , def-

graçadamenie acabou com as armas na
vinaò contra o feu Rei , e genro , cm
hum daqiielles encontros

^
que nem fe

podem precaver, nem evitar. A guer-

ra 5
que Aíibnfo fez a Caíl:eiia ,

per-

tcndcndo fuccccer alli, a que fez na

Africa , bem que com melhor fuccelTo,

a preoccupaçaó , em que depois entrou

a refpeico da Cruzada
,

que publicara

CaUiílo III. nzeraó conhecido damno
ao progrcíTo dos novos defcobrimentos ,

que a naó iobrevirem todos cftcs con-

trarem.pos ,
podcri.iõ fer adiantados com

mais eíHcacia, e fruclo. Quan-
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Quanto ao Infante D. Henrique, —
a pezar dos dergoftos , que lhe cau- Ann. de

faraó os alvoroços domeílicos 5ea pou- J. C.

ca Igualdade da lortuna do Eílado , 146?.
fempre trabalhou com toda a eiHca-

"^*

cia , que lhe foi pofiivel , accommo- ^*

áando-íe ao tempo , enaó aífiroxou neí-
*^'

te ponto o feu zelo, E bem que ado-

ptalTe por amor, que lhe tinha , ao In-

fante D. Fernando leu fobrinho , e
irm.aó do Rei D. Afíbnfo, e tiveiTe

cedido nelle todo o jus , e rendas dos
novos defcobrim.entos ; todavia o In-

fante D. Henrique ajudou cíle novo
Príncipe quanto pôde , naó abrindo
maó deíla empreza até a fua morte ,

ciue foi em 1^6^. aosí^jannos deida-
de , no terceiro do Reinado de D. Joaó
II. feu fecundo fobrinho.

Por mais que tenha diro em lou-

vor feu , naó poíío deixar de dar aqui
delle huma idéa maior, para fazer juf-

tiça ao mérito de hum Príncipe , ver-

dadeiramente digno da immortalidade ;

por unir em íi todas as prendas na-
turaes , e virtudes adquiridas

, que ador-

naó os hom.ens grandes , e bons Prín-
cipes. Era de mediana eftatura , mas
groíío de carnes , de hum tempera-
mento forte , e robuílo : a tez de ex-

cdlente cor alva , e corada , os ca-

bel-
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—belíos louros , e al'5uma coifa cref-

Ann. cicpos 5 o moJo grave e fevero ,

J. C. Giie á primeira vifta aíTorribrava i

140;. ^'^''-'^ ^^'^ íeveridade apparcnte nio-
" - Jeravâ-a huma rara bondade , e per-

reita iguaidade d aima , tudo cfFei-
II. REI.

^^ ^^ j^.^j^ génio género ío 5 da can-

dura dos feus coílumes , e perfeito

iniperio , cue rinha nas íuas paixoens.

Eíire império fe conhecia cm todo ei-

le por erre! to da foi ida piedade , e de

huma virtude fora de toaa a fufpeita,

boa ordem no leu proceder , e na fua

Caza 5
que fe regia como fe fora hum

Mofteiro , e n'huma modeftia mui a-

purada em todas as palavras , trajo
,

meza 5 c ferviço da Caza. Com tu-

do ifto era de altos penfamentos , taõ

liberal, que quafi chegava a pródigo ,

e gaílava com maó verdadeiramente

Real cm tudo quanto fe encaminha-

va ao adiantamento da Religião
,
gloria

da Naçaõ , e bem do Eííado. Pro-

teòlor das fciencias , em que fe dif-

tinguio igualmente que na Arte mili-

tar 5 em que deo repetidas provas de

valor 5 e deítreza ; rcpartio immenfos
thefouros, que fe gaftaraó em convo-

car de todas as partes fujcitos há-

beis , a quem mantinha com largas

defpczas 3 e cm fundar Academias , a

quem
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quem dava os próprios Paços , e as ' >

mais feguras rendas. Todos os mo- Ann. de

Ç05 Nobres do feu tempo lhe deviaó J. C.

a educação , e o affecto , que enraó
i 'é-^,

tinhaó ás Sciencias , naó fe contentando ''-

com bufcar-lhe os meios trazendo-lhes ^' ^^'""^

bons meílres , ihes fuppria as neceiu- ^^' ^^^^'

dades aos Cavalheiros pobres , man-
dando-os eíludar a Tua cuila , e toman^
do depois fobre fi a fua accom.mo-
daçaó. Porem o em que mais brilhou

a lua magnificência , foi nas incon-

táveis fomas
5
que gaitou neíles defco-

brimentos , appiicando fem defcanço

,

até aos últimos momentos o talento

,

que tinha para obrar bem
,

para de-

íempenhar por todos os medos a di-

viza , que tomara ^ empobrecendo-fe a

fi para enriquecer algum dia o E lia-

do -y de forte que com juíliça o pode
Portugal elfimar por hum dos feus

maiores Principes
, que lhe bukou.

maior honra , e a quem deve as mai-
ores obrigaçcens.

Succedendo a D. Affonfo feu Pai 1481,
ElRei D. Joaó II. do nome , apenas
fubio ao throno , logo fe applxou com
anciã a feguir os veílígios dos P.eis

feus anteceíTores , e do Infante D.
Henrique, feu fegundo Tio. Álcm de
hui-^ coração magnifico ^ e nobre , tU
Tom. I. C nh^
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nha hum zelo ardenre pclj. gloria de
Ann. de Deos , e accrefccnramento da Monar-
j. C. qiiia, de que eílava Senhor ; e a ex-

X'^8i. p-riencia própria lhe tinha enfinado

^ os bens, que PorLU5al começava a dei-
D. JOÃO

^~j.,^2.r dos icu3 novos delcoDrimentos;
II. REI.

p^j. quanto huma parte das rendas

do Teu bolcinho em quanto Príncipe

dos Algar/es 5 e herdeiro jurado do
Reino 5 era aíTenta.ia nos direitos do
trato dos paizes defcobcrtos de novo ;

c aíllm inteiramente perfuadido das

conveniências deíle commercio , na5
fe deicuidou de meios para o íuílen-

tar 5 animar , e lançar foiidos alicerces.

Os que foraó primeiros a efte

dencobrimento nos íeus principios con-

tentavaó-lc com deixarem ar\oradas

Cruzes nas praias onde aporravaó ,. e

com emalharem a diviza do Infante

nas arvores vizinhas com os nomes ,

que punhaó ás terras novas , e algu-

mas outras noticias , que íe lhe an-

tolhavaó. No Reinado deíle Príncipe

fe começarão a erigir padroens em
tor!a a parte , e no topo deli es hu-

ma Cruz 5 nos quaes íe viaó gravadas

as armas de Porrugal , o nome do
Principe , que entuõ reinava , e do
Capitão 5

que fizera o defcobrimen-

10 j o anno, c dia dcile^ para fervir

de
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de inílrumento, e tcílcmunho authen •

rico da pofie , e dominio Real de to- Akn. de

das aquellas terras em nome do Rei , J. C.

e Coroa de Portugal. Por efte modo 1481.
mandou affentar nove padroens pelo

comprimento da Cofta d/Africa inclu- ^' ^°^°

fivamenre ate ao Cabo de Boa-Ef- ^'* ^^^'

perança , onde tiveraõ termo os dcC^

cobrimcntos
,
que íe íizeraó nos feus

tempos.
PaíTados poucos annos , accrefcen-

tou D. ]oa5 aos antigos títulos o do
Senhor de Guine , e Coíla d'Africa,

e a fim de fegurar o dominio cffe-

élivo mandou acabar a Fortaleza da

Ilha de Arguim, começada alguns an-

nos atrás, e mandou fazer outra mais

forte em S. Jorge da Mina , onde
acodia o maior refgate de oiro em pó.

Compunha-fe a frota, que deter-

minou para hir fazer o Caílello da
Mina 5 de dez Caravelas, duas Urcas,

e huma barca mais pequena. Neíla

frota carregou toda a pedra lavrada ,

tijolo , madeira , e mater"aes precifos

para a Fortaleza ,
que bailava erigir-

fe ; hia mais a frota apercebida de
todos 03 víveres , e mun'çoens de bo-

ca , e guerra para 6co homens , cm
<jue entravaó cem pedreiros , e oíH-

ciaes para a obra. O navio pequeno

C ú era
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era para pefcar na Coíla ^ e chegar
Amí. de mais á terra nas bahias, onde naó po-

J. C. deriaó chegar as Urcas, e Caravelas.

1481. Diogo d'Azambuja 5 pcííoa de me-
^ rito , e experiência

,
que confio tal

r. JOÃO
£-;^^^ eícolhido por ElPvei para Capi^

1!. KEi.
^^^^ j^^^ deíla frora 5 tendo-fe feito

a vela em 11 de Dezembro de 1481
tocou o porto de Bezeguiche

, para con-

firmar hum Tratado de paz feito com
o Senhor daquclla Cofta. Pedro d'E-
vora Capitão do navio pequeno , que
fc tinha adiantado para eíle eiFeito ,

terminou felizmente eíle negocio } e
proíeguindo dalli a fua derrota , apor-

tou na Mina aos ip de Janeiro do
anno feguinte. Por ventura encon-
trou naquelle porto hum pequeno na-
vio Portuguez delRei , cujo Capitão,

que alli eflava refgatando oiro , lhe

íervio de interprete para mandar no-
tificar ao Senhor do lugar a chegada
do General , e o dcfejo

,
que tinha de

fe verem ambos fem dilação.

Caramança , que aílim fe chama-
va o Senhor deita povoação de Negros ,

moílrou-fe contente com a chegada do
General P^ortuguez , e defembarcou
Diogo d'Azambuja , e logo fe apof-

fou de huma eminência vizinha a al-

deã ^ que lhe parecco difpofta para alli

íe
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fe fazer a Fortaleza , onde mandou
arvorar a bandeira com as armas de Ann. de

Portugal 5 tomando poíTe em nome J. C.

delRei feu Senhor, e alli erigio hum i^gj.
Altar encoílado a huma grande arvo- ~

le y onde fe cantou a primeira IvIiíTa, ^* -^"^^

que fe diíTe naquelias terras : rodos
^^'

os que aííiftiaõ fe desfaziaó em lagri-

mas de devoção com alegria , e eípe-

rança de verem que ]. C. tomava pof-

íe deílas terras , onde até enraó fo-

mente reinava a fuperiliçaó , e a ido-

latria.

A viíla do General Pcrtuguez ,

e do Príncipe dos Negros fe fez com
todo o apparato poíKvel : cada q-.ial

fe efmerou em dar de fi grande con-

ceito na maior pompa
^
que era poíli-

vel 5 bem que de ambas as partes fof-

fe bem pouca : a Corre do ís^egro fez

pouco elpanto aos Portuguezes
; pelo

contrario eftes aíTcmbraraó aos Negros ,

que nunca tinhaó viílo raô numerofo ,

e rico correio.

PaíTadas as primeiras ceremonias ,

c comprimentos filiou Azambuja ao
Príncipe cem grande enfafe neíla

fubftanria : „ Senhor , tendo ElRei meu
35 Senhor fabido com muita fatisfaçaõ

55 íuajO bom aviamento, que feus vaffal-

5, los encontrão no feu trafego ncíla

„ Cof-
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«

55 Coíla d'Africa do vcíTo dominio
,
pc*

Akk. de „ la benevolência, com que os protegeis;

J. C.
5, quer da fua parte fcr grato a ta5

148 1. í5 ^''í^ndc ferviço , com hum benefi-

- ,, cio taó notável , queheo único, q-ie
r. JOÃO ^ j- ' ^ r 1

^

55 dig".amente recompenia quanto bem
** ^'*

3, lhe tendes feito, eo bom defejoj que

5, tendes para com elle. Confiíle , efte

„ bem em rrazer-vos ao conhecimento

5, de huniDeos, Senhor, e Creador do

53 Ceo, e da terra, Remunerador dos

„ que crem no feu nome , e o fervem

5, com fidelidade. Todos os Principes

„ da Europa reconhecem eíle Deos de

3, Mageílade , e fobmetcem as fuás ca-

5, becas ao jugo da fua Lei: fe a que-

3, reis reconhecer , aceitai o fanto ba-

„ ptifmo, que he a publica profiíTaó defta

3, Lei, e LlRei meu Senhor vos terá

3, entaó porirmaó, c aliado ,
pois que

5, fois unidos com o mefmo vinculo de

3, Religião , e haveis participar no Ceo

3, damefma Bemaveniurança, quenun-

„ catem fim. Com cila condição fará

3, comvofco hum Tratado, e Ligaofíen-

33 fiva, e dcfílínfiva contra os communs
.3, inimigos, e fará com vofco humaef-

3,
peciede communidadede bens , man-

3, dando para voíTos Eílados toda a ri-

5,
qucza dos fcus ; mas para guarda de

53 hum e outro cumpre , que lhe deis

„ li-
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aclos

D. 3 oAO
II. R£U

35 licença para fazer nos voíTos Eítaci

35 hnma caza íorte , onde fe pcfJaó re- /ím.. ce

5, colher íe;iuros os vafiallos
, que elle J. C.

enviar a cilas terras
,
para que tenhaes

j 431

.

fempre prompios os Pcnu^uczes cm
hum filio

5
que lhes pclTa fervir de

afylo contra os íeus inimigos , e os

3, voíTos 5 e também de armazém para

3, o feu commercio. „
Caramança ,

que tinha mais en-

tendimento , e politica do que fe

prefume ordinariamente em hum Ne-
gro 5 moílrou huma paímofa gravida-

de em toda a conferencia : attencieo

á falia do General com íllencio , e at-

tençaó maravilhofa , bem que naõ
comprehendeíTe o fublime delia , c

depois de meditar hum pouco , reípcn-

deo fuccintamenre, gratilicando ao Rei
de Portugal , e ao que reprefenrava

alli a fuapeíToa, bem que íem cepo-

fitada decizaó no ponto elTcncial , C|uc

era o artigo da Cidadeila
,
que o Ge-

neral tocara fuperficialmentc.

Ambos conheciaó bem as confc-

quencias , e nenhum explicava inge-

nuamente o que entendia. Azambu-
ja

, que fufpeitou no animo do Negro
alguma defconfiança , replicou, e dif-

fe quanto entcndco fer mais efncaz ,

para defvanecer tcda a fufpcica ; e
ou
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ou Caramança ícnaõ fentiffe com for-

Ann. de ças para íe oppôr a tanta gente
,
que

J, C. facilmente lhe podia diclar a lei , ou

1481. í^ttendeííc entaó a certas ponderaçocns
- de intcreííe prefente , que fuffocaraó

D. JOÃO f li- r
CS temores ruturos , alli meímo to-

mou o feu acordo , e batendo nas

maÕ5 elle,ç os feus em fmal de ap-

provaçaó , deo entaõ de boa vontade
a permiíTaõ

^ que talvez naò pudeífe re-

cufar.

Logo no dia feg:iinte , fem di-

latar mais tempo , começou o Gene-
ral a trabalhar em abrir os alicerces

do íitio 5 e m.al os pedreiros começa-
x?.ó a cavar , e quebrar certos penedos

,

que a fuperíliçaó dos Negros ha-

via confa^rado ^ logo elles acodi-

raõ armaaos a eftorvar o trabalho ;

riqueceraõ-re os ânimos y e talvez co-

meçava huma Scena funeíla quando
Diogo d'Azambuja , que cílava dan-

do as ordens para fe tirarem os ma-
tcriaes do navio , tendo logo noticia

pelos Linguas , de que a Religião naó
entrava tanto neíle arroido , como o
dercontcnramento de naõ terem, ainda re-

cebido os prefcntes ,
que íe dcviaó,

dar ao Frincipc, acodio fem demora,
rtrprehendendo os Teus , e mandan-
^^y^^ ççíTar com hum ar de auclori-

da-
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(íade 5 e indignação , que aquietou o

motim. Immediaramente fe entrega- Ann. de

raó os prefentes com pompa : os Ne- J. C.

gros os receberão com muito prazer , j ,gj
vendendo por eíle modo

, quaíi fem 1

darem tino diíTo ^ a liberdade
, que de- ^* ^^^^

viaó prezar fobre tudo. Trabalhou-fe ^** ^^*'

com tanta anciã , que em vinte dias

fe poz o Caílcllo em eílado de deíe-

za. Diogo d'Azambuja edificou tam-
bém huma Igreja no mefmo íitio ,

onde erigira primeiro o Altar na lua

chegada ; e tanto á Igreja , como á

Fortaleza foi dado por Orago S. ]or-

f^e. Na Igreja fe eftabeleceo huma
MilTa quotidiana in perpetuum pela al-

ma do Infante D. Henrique ; e El-
Rei concedeo á Fortaleza o foro de
Cidade. Diogo d^Azambuja ficou com
6o homens para guarnição da Fortale-

za 5 e defpachou o reíto para Portu-
gal nos navios com oiro , efcravos ,

e outros géneros
^
que tinha refgata-

do.

PaíTados alguns annos , mandou
ElRei outra armada muito mais groíTa

a fazer outra Fortaleza
,
que tmha pro-

jeílado na foz do Rio do Senegal , a
qual entendia fer de muito maior im-
portância 5 e que teve fucceíTo bem
diíFerente : direi o feu motivo.
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Entre os povos cue habitaó íis

Ann. de Rc^ícens entre os Rios Ganibea , c

J. C. Senegal ^ eraó enraõ mais conhecidos

jj^j do? Porruguezes os Jalofos
,
que vi-

\ zinhavaó coma Ccíla. O Principe, que
D. JOÃO. Q^r.^Q í^overnava , tendo em pouco
II.- REI. ig.^-^ ^^çj, Irmaòs mais velhos , filhos

do Rei defunto , deo o regimento cio

Reino a outro Irmaò , que tinha fo-

mente da parte da Mái , chamado
Bemoim , e elle fe entregou foltamen-

te a toda a caíla de vicios. A efco-

Iha deílc valido foi mienos bem íiic-

cedida, do que deveria fer: tinha elle

talento
,
prudência e valor ; e para fe

manter contra os Pincipes feus rivaes,

fe aproximou inais ao mar , e fez

huma Liga eftreitacomos Portuguezes,

e para os ter fatisfeitos naó omittia

diligencia com que os contentar ; favo-

recia em tudo o feu commercio
, pa-

gava-íhes até os cavallos , que m.orriaõ

na jornada , como fe ja foííem em-
barcados por fua conta \ e aííim tudo

foi em feu favor , durante a vida do
Rei ; mas fendo eíle mandado aíTal-

finar pelos dois Irmãos, eíleveBem.oim

de repente abraços com huma grande

guerra : para iíro fe foccorreo a feus

aliado-, , e D. ]oa5 II. lhe prometteo

todo o ioccorro , com condição de_ fe

fa-
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fazer Chriílaó , e receber o baptifmo

,

'

e para eíle íim lhe manc.cu Embaixa- At:i:. de

dores ,
prefentes, e Miílionarios. Be- ]. C.

nioim prometreo qnanio lhe pedirão , j.gj
dando todavia por Geículpa, que o teni- L

po de huma guerra civil era muito ^* ^^'^^

po :co próprio para huma mudança ,
^^* ^^^'

que naturalmente fe foblevaria o ref-

to , que eílava do fcv. bando ; m.as que
elle huma vez que fe achafic Senhor
quieto , entaó fe podia converter, com
eiperança de que comíigo converteria

também toda a naçaõ.

Gaílou hum anncT^neílas dilaço-

ens 5 entretendo fcmpre com boas ef-

peranças. Entretanto a guerra , em
que hia defcahindo , inquietava muito
o commercio : comprava a credito, c

naõ podendo pagar, le via muito al-

cançado : os commerciantes Pora:gue-
zes vendo qiie os negócios fucce-

diaó mal , avizaraõ a EIKci , que ven-
do que Bcmoim naó punha em eíFeito

a promcíTa
, que tinha feito de abra-

çar a Fé , ordenou cem graves penas
a todos os feus vaíTaiios ,

que o dei-

xaffcm , e fe recolhcíTcm ao Reino.
Conhecendo Bemoim que efta

ordem feria caufa da fua ruina ,

fez hum esforço , e do feu cabedal ,

e do de ieus amigos, pagou quanto de-

via
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• via j mas vendo que nem allim po-
Ar.s. de dia reter os holpcdes , mandou cmbar-

J. C. car com elles hum feu iohrinho , en-

1481. tregando-lhe huma manilha de oiro
,

^ e cem efcravos efcolhidos , para dar a
D. JOÃO

j7|^gj ^ implorando o fcu foccorro ;
II. REI.

j^^^ ^^^ houve tempo de o efperar ;

porque foi desbaratado 5 e a muito cuf-

to lalvou a peiToa na fortaleza de Ar-
guim 5 onde fe embarcou, e veio a
Portugal com vinte e finco dos prin-

cipaes da fu5. Corte, que o naó qui-

zeraó defamparar nefta defgraça.

Sabendo ElRei da fua chegada
aos Teus Eílados , o quiz receber, naó
como hum Chefe de T^arbaros pobres

,

c miferaveis , mas como hum Monar-
ca Soberano , e Potentado ; muito mais
para dar a toda a Europa hum alto

conceito das fuás Conquiílas , do que
com o fim de fer í^rato aos lerviços,

que recebera de Bemoim a fua gente.

Aíllm mandou que foffe conduzido ao

Paço de Palmeia, onde lhe deo Ga-
za , e onde foi aíliftido á cuíla dei-

Rei , em quanro fe difpunha para dar

em Lisboa a fua entrada publica.

No dia aprazado efperaraó o Prín-

cipe negro o Rei , e a Rainha , ca-

da hum em fcu Palácio fcparado ,

acompanhados de grande Corre de

Da-
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Damas , e Grandes do Reino , veíli-

dos ricamente , e com muita pompa , Ann. de
::o qual conduzia D. Francifco Cou- J. C.
iinho^Conde de Marialva , que o fô- i/3£^
ra conduzir com grande companhia
de Fidalgos moços. Bemoim, tendo cru- °* ^^-^^

zado com efte eílido as ruas

boa 5 que eíbivaó armadas , comxO em
hum aia de triunfo , entrou no Paço ,

e foi á fala do Tnrono : logo que foi

viílo delRei , tirou efte hum pouco
o barrete , e dando alguns paíTos o
veio bufcar. Bemoim fe debruçou aos

pés do Rei 5 fazendo final de querer

tomar terra com as maós , e lançá-

la fobre a cabeça , em final de ref-

eito , e vaíTallagem , e levantando-o
llKci com agrado , fe chegou eile ao
throno 5 onde efteve em pé encoftado

a eile , e mandou ElRei ao interpre-

te, que lhe diílcíTe que fallaíTe. Be-
moim

5 que era hum hom.em bem apel-

foado , e prudente , e eftava no viger

da idade , começou o feu difcurío com
defembaraço e o continuou com tan-

ta graça , e gravidade , fcm deixar mo-
tivo algiim

5 que pudeíTe provocar a

compaixão do feu eílado prefente ,

que EiRei fe commoveo , e ficou

muito contente de todas as pergun-
tas

, que lhe fez ^ concebendo delle o
coat

I
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-conceito de ler hum homem cordato,

Ann. de e de difcurfo, e íez delle maior ca-

]. C. fo 5 do que tinha feito pelas primei-

P ras noticias, que lhe tinhaõ dado. Be-
'^^\ mcim pafibu depois a beijar a maó á

D. joaÕ Rainha , a Aíibnfo Príncipe de Portu-
II. KEi. a^i

^
pedindo a amhos em huma fal-

ia breve , e bem ordenada
,

que qui-

zelTem empenhar-íe por elle para com
ElRei 3 em quem tinha toda a fua ef-

perança, e acabado iílo foi conduzido
para o Palácio , que lhe fora deílina-

do com igual acompanhamento , e

com a mefma ordem , com que viera.

Como a maior anciã dei Rei era

pela converfaó deile Príncipe Africa-

r.o 5 a primeira coifa , a que deo or-

dem foi a entregálo a Ecclefi^fticcs

de virtude , e letras , que o doutrinaf-

fcm 5 e a todos os da fua companhia,
Corn facilidade o catequizarão , por
quanto Bemoim já delongo tempo ef-

tava inílraido : e intcreííes bem diífe»

rentes , dos que agora tinha lhe ha-

viaó eílorvado o por por obra o que
com tanto aperto fe iic pedia , e pa«
recia que bem fora de ])ropofito \ de
forte, que pedindo elle agora com an-
ciã o fanto Baptifmo para 11 , e para
os feus 3 foraõ fem demora admittidos

a receberem eíla gra^a,

Fes-



DOS PoRTUGUEZES , LlV. I. 47

Fez-fe eíla ceremonia com toda

a pompa poíKvcl. Na noite de 5 de Ann. ds

Dezembro de 1489. foi levado á piaba- j. C.

ptiímal com dois dos principnes da íua 1^,30
companhia por ElRei , Rair.ha , Prín-

cipe, Diíqiie de Beja
,

que depois °' •'^'^^

lubio ao 1 hrono 5 Núncio do Pap?. , '^' ^'^^*

e Bifposdc Tangere , e de Ceuta. Fez
o oííicio eíle ultimo , e fci hum dos

PadrinLcs : dec-íe a Bemoim o noir.e

de Joaó por oblequio a EUlei j e os

outros Negros foraó apofentados por

outras Damas , e Fidalgas. No dia

leguinte fe feguio a eira ceremonia ou-
tra, com Gue ElRei armou Cavalleiro

ao Principe Africano , dando-lhe } or

br.izaó huma Cruz de oiro em cam-
po verm.elho , e os íiiico eícudcs de
Portugal por orla : Bemoim fez ome-
najem de todos c-s feus Eíèados ao
Rei , e Coroa de Portugal : o Nún-
cio remetteo a S. Santidade huma re-

Jaçaó exacla de quanto fe tinha paf-

fado 5 e hum inílrumento autheniico

da obediência , que eílc Príncipe novo
Chriílaó dava ao Papa , como Cabe-
ça da Igreja.

rvluitos dias durarão em Lisboa
as feftas pela entrada , e baptifmo
do Principe negro : tudo eraó funço-

cns , e divertimentos , fogos de arti-

ficio.
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^ ficio 5 illuminaçoens , cannas , touros ,

Ann. àc momos , e outros entretenimentos ,

3. C. que aiTombrando os pobres Africanos,

o lhes inípiravaó hum grande conceito

da potencia de Príncipe taó magniíi-
D. JOÃO QQ

^
q-je os agazalhava com tamanco

apparato , em comparação do que elles

podiaó fazer na fua miferia. Mas
nem por iiTo deixarão elles da fua

parte de divertir a Corte de Portu-

gal com a fua agilidade, e deftrez.i :

hiaó acompanhan-do os cavallos na
carreira , e de falto fe lhe punhaÒ na
fella 5 onde fe confervavaõ em pé ,

e da mefma fella defciaó a tomar pe-

dras
, que lhes lançavaó de efpaço a ef-

paço 5 e tornavaõ a faltar em fima

dos cavallos com tanta foltura , que
desbancavaó muito os Mouros de Bar-

baria , que , pela muita defenvoltura,

que tem neíre exercicio , laó o aíTom-

bro dos mais povos.

Com tudo ElRei , que fe occu-

pava mais do foliJo, que dos di-

vertimentos , mandou armar com pref-

tcza vinte caravelas bem providas

de Soldados , armas , muniçoens de
guerra, e boca, e mais apreftos ne-
ceífarios para fazer huma Fortaleza. A
Capitania mor deíla fróra teve Pedro
yaz da Cunha , por alcunha o Bifa-
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guáo. Juntamente mandou EiRei cer- Ann. de
to numero de Alilíionarios , e per ]. C.
maioral delles o Padre Álvaro feu i^^g.
Confeffor , da Ordem de S. Domingos, ' *^

homem de muito nobre , e de muito °* ^°-^^

maior virtude : mas todas as grandes '^* ^^^'

efpcranças delRei acabarão de golpe

por huma das maiores barbaridades ;

pois apenas che;5ou eíta frota taó gran-

de 5 e cauícu em toda a terra ta-

manho terror , mal fe tinhaó aberto

03 alicerces da Fortaleza , quando o
General defgoftofo de hviver come-
çado a Fortaleza em terreno pouco fa-

dio 5 e enfaíl.ado de íe ver obriga-

do a íi:ar em ficio taó doentio , che-

gando-fe a Bemoim, o matou ás punha-
ladas com o fallb pretexto de aue ef-

te lhe urdia traição. Eíle caio
, que

foi caufa de motins entre os Negros ,

e 03 Portuguezes , anojou extremamen-
te a ElRei ; com tudo o deixou feni

outra vingança , mais do que os re-

morios 5
que elie cauíaria ao feu au-

clor
,

que he pena aliás dura para
hum homem , que icm humanidade ;

mas muito leve para quem he capaz
de commefotjr íimilhante covardia.

D. Joaó além do deiejo de ref-

tiruir ao throno hum Principe confede-
rado , que lhe devia a fua fortuna ,

Tem. I. D aíícf-
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>*- aííeítava a outro alvo , a que do
Ani:. de muito tempo fazia interiormente pon-

]. C. taria , que era acarear para os feu5

148^. Eítados o commercio com as índias,
- c defcobrir caminho para entrar neilas»

p. JOÃO Q^ ^^^^^ Iviathematicos lhe feguravaó
^i» i^£i-

Qvje [{\q j^^Q íomente naõ era impof-

íiv ei 5 mas muiro provável , e por mais
de hum caminho ; por quanto por hu-

ma ppjrte lhe íeguravaó
, que íe podia

rodear a Africa , e lhe apreíentaviã

huma Carta Geo2;raíica
,

que o In-

fante D. Henrique houvera dos Mou-
ros , na qual fe apontava o caminho,
o qual a experiência moftrava Ter in-

faliivel : por outra parte
,
que todo o

mundo eííava cheio da noticia de hum
poderofo Monarca Chriílaó , conhecido

pelo nome de Prefte João , ou Pa-
dre Joaó 5 Cujos Eftados até entaó fe

ignoravaó. Enganados muitos com re-

laçoens antigas , principalmente com
as de Marco Paulo Veneziano , 03

julgavaô muito no interior da grande

Afia y
peio contrario outros osdemarca-

vaójOnde faó legitimamente na Ethiopia

fuperior , perto do mar das índias ,

fobre as catara cias do Nilo , o que ti-

nha a ccníirmaçaó de alguns Sacerdo-

tes Abexins
^
que tinhaó vindo a Hef-

panha ^ e de alguns Frades Europeos ,

que
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que tinhaó paflado a ]eruialem. Ti-

n'ia ElRei numa grande anciã de fe Ann. de

defen^anar nefte ponto , com tençaõ J. C.

dj hizer Irama aliança com eíls Prin- 1489.
cipe ,

para lhe dar a ultima inftruc- ^-

çaó na Fé , fobmetèlo á obediência *

;

ào Vicário de ]. C. eílabeleccr cn-^^*

tre 03 Teus Eílados , e os deite Prín-

cipe mutua correípondencia , que lhe

affegurava immeníos proveitos , fe el-

la abriíTe caminho para as índias taõ

defcjado , e que era o objeclo da Tua

maior paixaõ.

Tmha alem diiTo al.ançado algu-

mas noticias de que pelos Reinos no-

vamente defcoberios na Coíla d'Afri-

ca 5 íe podia fazer caminho pnra entrar

nos Eftados dcíle Príncipe
j
por quan-

to lhe contara hum Embaixador do
Rei de Beninijqucem 1485 paífira

com Joaó Aífonfo d'Aveiro a celebrar

hum Tratado com a Coroa de Portu-

gal 5 e pedir fujeitos
3
que lá íoiTem pre-

gar o Evangelho , e inftruílo a cile
,

e a feus vaíTallos nos pontos da noíTk

Santa Rcligiaó^que a o Oriente do Rei-
no de Benim a trezentas , e íincoeata

leiloas pelo certaó , eftav^ hum pode-
rofo Monarca , chamado Oga^e , que
linha fobre todos os Reis vizinhes ju-

lisdiçaó efpirituâl , e temperai. Q}t3

D ii (J



52 HlSTORlA DOS DeSCOBRIMENTOS

• O Rei de Benim , e os mais vizinhos

Ar . de quando lubiaó ao ihrono , lhe manda-

J. C. vaó Embaixadores com grandes pre-

ia8o ^^^-^^^
!>
^^ q^aem recebiaó a coníirma-

l çaó 5 cujos íinaes , e Reaes infignias
t), 3 0A0. Qr-^ó lyQYYi bordaõ em lugar de Coroa,
iK KEi.. g hiima Cruz de lataó, íem as quaes

infignias naó eraó reconhecidos Reis
le^itimos : que os Embaixadores em
rodo o tempo , que alli rcfidiaó , nun-

ca o viaó 5 e que unicamente lhes

moílrava hum pé no dia da fua audi-

ência 5 o qual beijavaó com todo o
acatamento , como coifa Tanta ; e que

no dia da íua partida lhes lançavaõ

também ao pefcoço aos Embaixado-
res em nome do Principe huma Cruz
de lataó , o que lhes fervia como fi-

nal de liberdade , que os livrava de

toda a fervidaó , e era entre elles huma
Ordepi de Cavallaria, que lhes dava

nobreza.

O mefmo com pouca diíFercnça

contara Bemoim a El Rei , dizendo-lhe

que para o Oriente do Reino de Ton-
guburu ficavaó muitos Príncipes ,

prin-

cipalmenie hum, a que chamavaó Rei
dos povos Mofaicos

,
que nem era Mou-

ro , nem gentio , e prorcíTava huma
lei 5

que tinha arremedos da dos Chrif-

taõs. D. Joaó ^ a quem todas eílas no-
ti-
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ticias, confronranco com as rebçocris, i

cue tinha do Prefre Jcaõ , alcntavaó Ann, c!e

a grande anciã , cue tinha de hir }. C.
topar com elle , íe períbadio muito

i ipn,
de que o viria a confeguir, íubindo ' 1

pelo Scne^pl , que , conforme as fuf- ^* ^^-^^

Íjeitas dos feus Mathematicos, tinha a^^*
^'^^'•

ua nafccnte nas mefmas montanhas ,

d'onde vem as do Nilo na altura das

terras , e por iíío tinha mandado
, que,

levantada que foffe a Fortaleza na íua

barra , fe íiibilíe por ella aíKma até

onde» fe podeiTe che2;ar. E como nas
relaçoens , que lhe trouxeraó , lhe fal-

lavaó em cataraclas 5 e faltos iguaes aos

c!o Nilo, deo ordem que fe chegaffe á {u3,

fonte. Projcclo nobre , e fem duvida
magnifico , m.as que parece naõ tinha

ainda pezado a lua dilnculdade , ou
impoinbilidade.

Havia ali;uns annos ,
que pelas

primeiras noticias , que tivera do Pref-

te Joaó 5 affentára mandar em bufca
delle por mar, e por terra , até o en-

contrar. Os dois
, que m.andou primei-

ro , voltarão de Jeruíalem fem paíTa-

rem avante
, por quanto Ih.e diííeraõ

que fem o conhcimento do Arábigo ,

que elles ignoravaó , lhes feria impof-
íivel 5 e inútil prcfeguir na fua jorna-

da. Depois diílo enviou ElRei oiiircs

do-
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•— dG"s , Guc o í^ibiaó muito bem. Hum
Ali:, ccdelles era Fidalgo da íua Caza, châ-

j. C. m?/Jo Pedro de Covii::ã , e oiitro

j^-o Afi-onío de Fah-? : foraõ derpedidos , e

eniregiies as iuas cartas de crença em
Saniarem a 7. de Maio de 1487. f rc-

íenre o Diicrve de Beja D. Manoel

,

5ucceiTcr de" D. Joaô.

Tomando a derrora de Nápoles ,

paíT.r.ió a Rhodes, onde fe embarcarão
p.íira Alexandria , e depois íoraó ao
Cairo 5 conuinuando daqui a fua der-

rora até Adem , Cidade íiruada no gol-

fo Arábigo , aiíima da embocadura do
nar roxo. C^ie^ados alli a tempo de
rfíOicaõ fe feparàraó. Afibnfo de Pai-

va foi ter a Etniopia , e Pedro de Covi-
lhã navej^ou para a índia , e a por-

tou em Cânanor , e paprcu a Calecut

,

c Goa , onde fe emíbarcou para Soíá-

la, na Coita Orieritai de Africa ; e da-

qui voltou a Adem , depois ao Cairo,

onde tinha amíbdo tornar a vcr-fe

cem Afibnfo de Paiva: chegando lá

teve noticias de que eíle era faijeci-

co 5 mr.s encontrou lá dois judcos

FcrtTiguczcs com novas Ordens delRei.

Prr quanto cí}.c Príncipe , a quem hum
dcílcs Judeos tinha contado com miu-
deza o crmrr:Crcio da Cidade de Or-
mus íiraada na boca do gclfo Pcrfico,

on-
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onde concorriaõ todas as riquezas da •

índia 5 da qual fe tranff orravaõ depois A^•^^ de

para a Syria, e Egypro
,
para delia íe J. C.

paliarem a Europa , alfentou mandar 1/.B0.

efte Judeo , e feu companheiro com no- l

vas inftrucçoens para Pedro de Covi-^'
^*^"^^

Ihá 5 nas quaes lhe ordenava que lhes ^^' ^^^'

de-pachaíTe o outro Judeo com huma
relaçâó miúda das fuás viajens , e que
acompanhaíTe o primeiro até Orm.us ,

e que ultimamente profeguiííe fem-
pre em bufcar o Prcfte joaó ^ e naó
defcorçoaíTe ate o encontrar.

Pedro de Covilhã por cumprir

eom as Ordens do feu Principe , dea
hum extenfo diário do que havia paf-

fado ao Judeo , que ElKei lhe apon-
tava 5 e contando-ihe de palavra quan-

to lhe foi poííivel , fe tornou a em-
barcar com o ourro , e tornando a

Adem 5
paíTou a Ormus ; e tendo alli

examinado tudo muito bem, deíped:^»

o feu novo camarada , ordenando-lhe
que partiííe com as cáfilas

,
que vaó

2. Alepo 5 e elic fe embarcou em di-

reitura para o mar roxo , e ultima-

mente chegou á Corte do Principe,

que com tantas fadigas , fuores , e
perigos tinha bufcado.

ElRei para fe naó poupar a di-

ligencia alguma , efcreveo a' todas as

Ef-
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— Efcalas do Levante , aos Coníules da

Akk. de naçaó Porrug^^ieza , ou aos mais for-

J. C. tes neçociaraes, que aiii eílavaó efta-

1480 belecidos, para buícar alí;uma noticia

^\ do que elie percendia faber. Uitima-
r. JOAO

j^grite veio de Roma hum Sacerdote
II. uti. ^[^exim chamado Lucas Marcos , que

relpondendo a todas as perguntas , que
ElKei lhe fez do ícu Paiz , ElRci lhe

mandou que eícreveííe cartas , que fe

remcttêrao a vários portos do Oriente,

Í)ara fe entregarem aos Abexins, vaíTal-

03 do Principe 5 de quem fe bufcavaó
noticias , com e-perança de que fe al-

guma ches^aííe ás fuás maôs , fervi ria

de dar maior credito a Pedro de Co-
vilhã , no cafo que elle tiveíTe tido

a ventura de chegar ao termo da ília

viajem. Depois diílo mandou partir

o mefmo Sacerdote Abexim com va-

rias cartas , de que tinha dado as copias,

tendo-lhe dado com maõ larga.

Os que ElRei mandou pelo Oce-
ano Atlântico cm bufca dcíle Prin-

cipe, foraó Bartholomco Dias, e Joaó
Infante, cada hum cm hum navio, e

em fuâ companhia huma naveta carre-

gada de víveres ,
para acodir aos que

le gaítaíTem nefta longa navegação ,

e para tirar a eftes aventureiros o
bom pretexto de voltarem , como ti-

nhaó
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JiLaô feito muitos outros antes delles.

A navegação começava entaó a fa- Ann. de

cilitar-fe mais : ElRei
, que tinha na J. C.

Corte os mais hábeis Maihematicos
, 14B0

e naõ perdia o cuidado de inventar

coifa 5
que facilitaíTe o fucceíTo dos °* Joao

ícus defcobrimentos ,
por muitas ve- '^* ^^^'

zes os incitava a imaginarem algum
expediente

, que deííe algum comm.odo ,

e facilidade á Arte de navegar. Cor-

refpondeo o negocio á fua eiperança

;

porque os Au£fores Portuguezes lhes

daõ o louvor de que achafiem o meio
de tom.arem a altura por meio de
aítrolabio , e de terem feito as tabca-

das de decHnaçaó para uío dos Pi-

Jctos 5 e quando naó íizelTem outra

coifa , bafta o ferviço , que entaó íi-

zeraó á Europa, para os eternizar; pois

dcfàc entaó fe puderaó os navegan-
tes afaílar da Cclla , e engolfar no
alto mar , fem fufto de perderem de
vifí:a a terra , o que faz que a nave-
gação feja muito mais curta , e livre

de rifcc.

Dias 5 e Infante levavaó ordem de
profeguirem os feus defcobrimentos
desde o rio Zaire , onde puzeraõ ter-

mo os de Diogo Cam , ce quem da-

qui a pouco falharemos ; e de porem
padroens em toda a parte ^ e deixa-

rem
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• rem pela coíLi Negros , e Negras bem
Aí:n. de vePaaas 5 e bem enímadas do o^uc ác^

J. C. viaó dizer , ou foíTe para tomar infor-

1480. n^-çoens do Prcfte loaó ^ ou para dar

" boin copxcko de Pcrrugal , e acen-

der dcfejos de bufcarem a lua confe-

deração.

Dias foffreo grandes trabalhos nas

terras onde cliegou : era5-lhe incógni-

tos os idiomas , até aos mefmos Negros,
oue levava : a fua gente muitas vezes

fe amotinou contra elle ; o Que ac-

commodou femprc com brandura , e

coftancia ; mas em toda a viajem naó
achou noticia do Príncipe , cjue pro-

curava ; com tudo defcobrio 350 le-

^oas de paiz
, pelos quaes poz íeis

padroens , e chegou aos fins de Afri-

ca ao Cabo , a que pôz o nome de Cabo
*Tovmentofo , em razaô dos grandes ma-
res

5
que alli encontrarão. O feu ani-

mo era paíTar avante; porém a gente, que
€Ílava cançada, fe lhe oppoz , e aílím

conveio voltar , e na volta encontrou

a navera dos mantimentos , de que ha-

via nove mczes andavaõ feparados :

de nove homens , que nella havia , {ò-

mente reílavaó três , hum dos quaes

pafm.ou de alegria de fe tornar a en-

contrar 5 de que logo morreo ; e Dias

chegou em fim a Lisboa em Dezem-
bro
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bro de 1487 havendo dezafeis mezes ,

e cezallte dias, cjiie delia partira. FoíAnn. de
muiio bt;m recebido delíiei

,
que ou- ]. C.

vida a relação . cue lhe dto do Ca- j^P^g

ho Tcrmentcfo , lhe quiz dar o nome de

Cabo de hca Lfperanca , com feliz ^* ^^^'^^

sgouro ros gr^rces prcveitos , que fe^^'

pcdiaó tirar dtii^ defcobrimento.

Do^o Cam. que antes da ex-

pedição de Dias 5 linha defcoberto def-

?.c o Cabo de Sanra Carharina até

ao rio Zaire, cnde dá principio o rio

de Congo , achcu huma nova naçaó
de Ncj^roG, cuja língua naó entende-

rão ÍCU5 primeros deitobricores : eíla

neva naçaó, L cm que ^.íTrn.brada cem
a primeira viíla dos Poriuguezes ,

naó ficou taó icra de propoíi-o
,
que

cm vez de fug'r , como tinhac ieiío

todos os mais povos , fe familiarizou

cem CS hofpedes
,
que vinhaõ de taõ

Icnge , de íorte que pareciaó já de lon-

gos tempos connecidos. Diogo Cam
vendo que gaílava muito tempo por

falta de Língua, fe refolvec em apa-

nhar alguns dos que vinliaõ ao na-

vio , e dcixar-ihes outros em reféns

,

para que ambos aprendeíTem o idioma
cio paiz : o que fortio bom effcito ;

pcrcue tendo colhido quatro dcs prin-

cipaes j dco a entender aos outros

por
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por 2;eílos , e fmaes , e pelo melhor
Ann. de teor

5
que lhe foi pcfiivcl ^ que a íua

J. G. iniençaó era útil á lua cerra : que elle

havia tratar muito bem os que trazia

ccmíigo 5 e que dahi a quinze luas os

tornaria a reftinjir ; e que em penhor
da Tua palavra lhes deixava alguns dos

feus , que no em.tanto aprenderiaó a

fua lingua , e íe poriaó em eílado de
lhes ferem úteis.

Efta violenta acção , feita taõ rapi-

damente , e que era huma efpecie de
hoflilidade fortio bom eífeito por huma
efpecie de prodígio , e milagre da
Providencia. Os Negros naõ fc ceraó

por oíFendidos . e logo fe aquietarão :

o feu Rei fendo diíio informado, naó
fe deo por oíFendido, e tratou muito
bem os Portuguezes

,
que Diogo Cam

lá deixara com tamanha imprudência

á fua defcriçaó , e reíTentimento ; e

aprendendo eíles alguma coifa do
idicm.a , fizeraó com que o Rei eílimaf-

íe a noíTa Religião, e a elles mefmos

:

com tudo tendo Diogo Cam voltado

a Portugal , ElRei o mandou voltar

quafi logo com os Negros
,
que tinha

trazido , e vendo-os os léus compatrio-

tas faós , e falvos , e alem diíTo fiitif-

íeitos do bom agazalho
, que tinhaõ

experimentado , teve Diogo mais fá-

cil
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cil entrada na Corte. O Rei de Con
go o teve particularmente em tanto Ann. de

credito, que aíTentou tornálo a mandar ]. C.

com humdaquelles melmos^que tinh.^ó 1400.
levado , a quem aíTociou dois mancebos
dos mais nobres em modo de Embai-
xada 5

pedindo a ElRei de Portugal

que os mandaíTe inílruir , e baptizar,

e depois lhos tornaiTe a remetter em
companhia de peííoas capazes , por

q-vjm elles , e Teus vaílailos podeíiem
ter a mefma ventura.

Foraõ os Embaixadores recebidos

em Lisboa com miuita diílinçaó , e fa-

bendo ElRei ao mefmo tempo
,
que o

Rei de Congo era hum Príncipe mui-
to m.iis podereio , e léus vaílailos

hum po\ o muito menos boçal, do que
05 que entaó fe haviaó deícoberto ,

aíTe^-tcu que os devia tratar com mais
diílinçaó , e catequizados fcraõ ba-

ptizados com muita pompa. O Rei ,

a Rainha , e alguns dos Fidalgos prin-

cipaes 5 e Damas do Paço os levarão

a lazer Chriílaós , e lhes deraó o íeu

nome , e refpondendo depois aos de-
fcjos do Rei de Congo , os tornou a
mandar em huma frota com. ricos pre-

fentes para ElRei de Congo , cuio

mando deo a Gonçalo de Soufa
,
que

morrendo no caminho teve por fuccef-

ior
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velhice, ea daquelie menino
,
para guem y

reqv-cria a veniura
,

que eile nao era Ann. de

:V2Z de pedir, em razaó dos feus ten- ]. C.

?.j annos , a quem pouco bailava para 14(^1,
le tirar a vida. Ao tio do Rei , que -
p /- L • - J ^' JOÃO

culim íe baptizou , puzerao o nome do
Duque de Beja, D. Maneei, eaorr.e- ' '-

nino , o nome de António.

ElRei de Congo fe deo por ti6

contente deíla acçaó de feu tio , que
per iiTc lhe fez huma doaçaõ de mais
trinta legoas ao longo da Coíla com
dez para o certaó. A graça da agua
Saudável fe deo a conhecer na pelToa

ceíle velho venerável, que depois fem-
pre foi cheio do eipirito de Dcos , e
taõ zeloio por tudo quanto dizia ref-

peito á Religião , taó ancioib ce ou-
vir a palavra de Deos ,

que nunca can-

íava de a ouvir , e teve tal refpciíQ

aos altares , principalmente quando ou-
via l'vlifra,que tendo feito alguns mo-
ços Nobres hum arruido ao tempo que
€ila fe celebrava á porta da Igreja ce
ram.a

, que fe linha levantado para a
ceremonia do feu baptifmo , na qual
todos os dias fe oíFcrecia efte Santo
Sacrifício , os quizera mandar maiar ,

por entender que era faltar ao devido
icfpeito 5 fe o General Portuguez ,

e os F.eligiofos naó tivcíTciii maó nef-»

te CAceíTg de íqíq. Sou-
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' Soufa, que fabia que o Rei de
Ann. cie Congo concava todos os inítantes y

J. C. que elle lardava em checar, naó pòz

1491. demora em por-fe a caminho para a

- Capital. D. Manoel lhe deo os ef-
D. joaO ^

-r I i_

cravos preciíos para levarem os ho-
u. REI.

j^g,^3 ^ Q ^ £^^ fardagem pelas terras

do íeu governo , e o acompanhou e n
pelToa aié a raia. O Rei mandou re-

petidas vezes ao caminho a comprimen-
tar o General 5 e dar-lhe toda a hon-

ra da marcha até a cidade Real.

A entrada do General , e a lua

marcha ate aos Paços delRci , foraõ

com o maior apparato , que fo fria o
Paiz 5 e a multidão , que o cercava era

tal, que a muito cuíèo fe podia rom-
per. ElRei o efperava no íeu Paço
fentado em huma cadeira de mariim,

poílo íbbre hum eílrido. Tudo incul-

cava mageílade neíle Príncipe : tinha

na cabeça hum barrete de folhas de

paima a modo de mitra tecido com
muita delicadeza : o corpo cftiva n-j

até á cintura , e o rcfto cin ;ido até

aos pés com hum panno de algodió

:

o br ço eíquerdo tinha por adorna
hum bracelete de laraó , e pendia-lhe

do homhro hum rabo de cavallo ,

que he entre eiles a infi^nia Real.

Tendo o Soufa acabado a Tua

fal-
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falia 5 e expofto o motivo da lua Era *

baixada , moífcrou os prefentes ,
que Ann. de

levava 3 eo Rei os eíleve examinan- J. C
do com toda a attençaó ,

pedindo a 14(^1.

explicação de tudo , e querendo que

lhe repetiiTem muitas vezes o que lhe
^*

tinha fido dito. Era notável o fílcji-''*
^^^'

cio em tamanho concurfo ^ e incrivel

a attenraó j mas o mais dÍ2;no de re-

paro era ,
que os Negros imiravaó tiel-

mente os Portugueze3 em todos os

geítos , reverencias ,
genuflexoens , in-

ciinaçoens , e fmal da Cruz , como fe

comprehendeíTem todo o myílerio.

He inexplicável a anciã , com que

o Rei queria receber o Eaptiímo ; na

Corte , e no povo havia o miCímo deíe-

jo 5 e imitavâõ o Soberano ; com tu-

do era neceííario inítruir , e apurar al-

guma coiía eftes NeóFytos ; e além
diílb cumxpria que mediaiVe tempo , vot

quanto naó eraó baítantes os MíííÍo-

narios ; m.as hum inopinado caio de-

cidio o íucceíib , e lhe apreíTou a ven-
tura. Alguns povos Iniulanos , que ha-

bitavaó em hum lago , que períendeni

fer o Certaó da A trica , e^ narcente

dos Rios principaes , que a regaó , fe

tinhaò de novo rebelaao contra o Rei
de Congo ; e faziaó correrias nas fuás

Províncias : faziaó-fe temido: 3 pois fe-»

Tom. I, E p-
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••— giiraó que podiaõ aliílar 7^0^ combaren-
A^^. de tes , e cumpria que o F.ei foíTe pef-

J. C. ibâlmente ao encontro deftes levanta-

1401. dos. Os rifcos da guerra foraó moti-

^ vos mais que pcdcrofos , para que to-
r>, JOÃO 1

^ .^ rr ^ ^

dos os euerrciros cnrraiiem no numero
''' ''''''

dos Soldados de ]. C.

Dco-íe principio , levantando hu-

ma grande Cruz ,
que íc plantou nos

três de Maio com muita Iblemnidade,

que naó foi menor pelo baptifmo de

Ncoíytos taó illuílres : o Rei de Con-
go 5 a Rainha íua principal mulher, e

o Principe herdeiro , houveraó os no-

mes de Joaõ 5 Leonor 3 e AíFonfo,

que aílim íe chamavaó o Rei , a Rai-

nha 5 e o Principe de Portugal : ba-

ptizarac-íe depois tantas peíToas de to-

da a qualidade 3 e condição , que can»

ílivaó os braços dos Milíionarios.

Antes que fe abriíle a campanha

,

entregou Ruy de Soufa ao Rei de
Congo hum precioib cftandarte , que
o Papa Innocencio 111. enviara ao l\ci

de Portugal , e huma Cruz , para que
^íntraíle ellc , e os feus na pariicipaçaó

íios méritos da Cruzada
,
que fe ha-

via publicado contra os Infiéis. ElRei
fe encheo de Fé nefte faudavel final

,

e naó fe lhe malogniraó as cfperan-

ras ^ voltando vifloriofo de feus ini-

mi-



Dos PoRTUGUEZES , LlV. I. 6-J

niijos ;
períuadido que o devia a Deos , •

e ao adorável final da nolTa Redem- Ann. de

pçaó. J- C.

Aos primeiros ímpetos de gran- 14(^1,

de fervor acompanha de ordinário -

hum preítes arrependimento ; e lerve

de o precipitar no exceiTo da relaxa-

ção oppoíla. Ailim o experimentou

efta nova Cnriílandade feita fem ef-

tar fazonada : a verdade dos myíterios

da nolTa Religião foi pouco cuftofa

para eiles Ncoiytos ,
pouco lidados,

e menos capazes de difputarem io-

bre eftes pontos ; pareceraõ-lhes mui-

to juítos os princípios da noíTa Mo-
ral , e fundados em razaô j mas co-

mo a vida do Chriílaó he Huma guer-.

ra aturada
,
que convém, fuílentar con-

tra fi mefmo , eíles homens cortidos

no vicio defde o berço , conhecerão
cjuaó diíRcil era fazer cara continua-

damente a paixoens
, que adulaó , e

mortíRcar-fe
,

para fe conform.ar com
máximas

, que denegaó o deleite. O ef-

pirito da fuperíliçaó 5 naó fe tinha extin-

clo de todo nas cinzas dos feus Fericos ,

c dos feus Moquifios
,

que /olemnc-
mente tinhaó quelm.ado

, quando profef-

faraó o Chriftianifmo : o fogo da lu-

xuria , da avareza y da inteniperança ,

e das mais paixoens fc ateara mais

£ ii com
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cem a refiílencia
,
que poucos dias Ce

Ann. cieti:iha feii:o . a citas paixcens : o mel-
J. C. mo Rei que , rinha envelhecido neíles

145; I. hábitos y achava mais pezado do que os
- outros o p2zo da nova períonai^em ,

que ihe cumpria repreíeniar , de íor-
*'• ^^^'

te que em pouco tempo fe armou hu-

ma confpiraçaô contra a nova Reli-

gião y na qual entravaó os Infiéis
,
que

ai ida rcftavaó , de que era cabeça hum
íiiho do Rei , que fenao quizera ba-

ptizar, e os Chriikõs covardes, que eraõ

os prime, ros, que lhe condenavaó a in-

conílancia. Eítes eíporeados pelos Sa-
cerdotes , e Feiticeiros do paiz , eíli-

mulados pelas mulheres , e concubi-
nas 5

que o Chriítianiímo obrigara a

repudiar, puzeraó a Religião em rif-

co tal ,
quequafi eílava afogada no

berço , e 03 Milíionarios Porru^uezes ,

que Souía lá tinha deixado , correr. 5
tamanho riíco de vida, que a todo o
momento elperavaó ver-fe matar.

Mas Deos , que tinha piedade dei-

te povo , opprz a efta torrente hum
dique

, que a reteve , e foi o Priícipe

D. Aíibnío, filho mais vclbo do Rei
de Congo. EPce Príncipe , que era o
único Cnrifraó fervoro/o , c verdade'-

ro Heróe, eítava entaó nas fu.as ter-

ras y onde fazia as ve^ies de Apó^ic-.

io.
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Io 5 ac meriTiO tempo, crce era hum -

ccmo 'mpeneiravel muro contra os ini-AxN. de

migos do Lílado. Sabendo o rlfco , J. C.

que corria a Religião, í'c empenhou i/x^i.

com o Pai com tania eíncacia , cue ^ ^
atalhou nelle a impreííaó, que tinha fel- ^' ^^'^^

to a fua covarcia; mas AFonfo correo
*'

rifco de fcr viclima do fcu zelo ; a

borrafca deícarvegcu fobre elle : as di-

ligencias dos inimiíros da Relií^inõ le

incorporarão contra tllo: lomente. In-

dign:^ra5 contra tile o erpirito delRei
com as mais atrozes , e extravagan-

tes calumrias. ., O Brptiímo , diziaó,

3, o tornou encantador , e eftra£,ado

35 com os ccílumes eítranhos tinha cdio

55 á pátria , e ao mxímo Rei , que ll^e

35 dera o fer 3 que mudava os mon-
33 tcs , fecava os rics , c tolhia às no-

3, vidades , fazia eníoquecer os ho-

35 mens , e ainda fazia coifas mais

35 odiofas 5 manchando o leito nupcial

3, com hum louco amor, c[ue por for-

3, ça de f-eiíiços tinha m.etico nas ef-

5, pofas de feu Pai.,, Tinha o Rei amor
a D.Affonfo; mas o talento debilitado

com 03 anncs o íez acreditar eíles

defvarios : talvez moílrafie crèlos pa-

ra fe accomm.odar ao tempo , e íe dei-

xou levar da indl^ncaçaò conira eíle

ílho amado , e lhe tirou as rendas , e
aj honras. Ti-
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Ficaria perdido totalmente D. A^-
Ann. defonfo, a nao fer a arte de Leonor íua

j. C. Mái : deixou efta prudente Rainha

1491, palTar tempo, ate que a^uietaííe hiini

- pouco efte alvoroço de elpirito , e en-
rao le valco dos Grandes da Corte

li. IIEI . . irmais aceitos pelos íeus annos , e pru-

dência 3 que
, perfuadindo a ElRei a

injuria
,
que fazia a fi próprio no trif-

te cílado , a que rinha reduzido o Prín-

cipe feu filho
5
que com o feu valor

lhe tinha fesrurado tantas vezes a Co-
roa na cabeça , fizeraó com que en-
traíTe em cautelas , e em deiejo de
cxammar folidamente, fe eíle Princi-

J3e
era calumniado com elieito , e ca-

:iindo em fi , ufando de profunda dif-

Tmiulaçaó 5 fez fecretas mdagaçoens ; c

tendo conhecido a innocencia do filho

,

o rertituio a todas as honras antigas
,

jiiandando matar os feus accufadores

com a ultima pena.

Efte rigor , bem que jufto , fervio

fomente de irritar mais o partido
,
que

tinha confpirado cm dar o throno a Pan.-

ía /iquitimo , irmaó do Principe , e

CL'pital inimigo dos Chriíraós , e dos

Portuguezes ; mas tendo feito menos
ouzado o temor

,
que inipirou , veio a

fer mais arrifcado, e o Rei foi o en-

ganado : com tudo dco -fc por fatisfeito

com
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com avizar o filho de que moderaíTe

o leu zelo, e ataihaíTe com politicas as Ani-.. cie

iieígraças, que lhe podia acarear a eiie, J. C
e a fua Caza. Mas naó mudando Aí- 1491.
fonío por ifío de teor , o Rei o cha- -

mou a Corte ; mas o rrmcipe mítrui-

do íecretamente por íua Mái , demo- ^
*

rando o obedecer com diveríos pretex-

tos 5 eludio fempre o vir até a morte
de Teu Pai

,
que bem conhecia naó

poder tardar muito , e de que em brer

ve tempo loi" certificado.

Entaó tomando o acordo de hum
hom.em de entendimento , e valor ,

marchou com prefía para a Capital ^,

onde entrou de noite , e ao amanhe-
cer congrega os povos , a quem fallou

com vehemencia , e cem tanto tru61o a
favor da íua juíliça , que dobrou os anir

mos de todos , e íoi geralmente re^

conhecido por legitimo herdeiro do
Throno. Panía Aquitimo

,
que eílava

alojado fora da Cidade , ficou atordido

dcíle lanço dirigido com tanto íegre-

do 5 como prudência ; e naó querendo
dar ao Irmaó tempo de fe mielhorar ,

com.mcrte direito á Cidade, tendo repar-

tido a fua gente em dois corpos. Aífon-
lo mais confiado em Deos , do que no
numero , e qualidade dos que o a-

conipanhavaó , congregou os guerrei-

ros ,
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5
que pôde encontrar , e levando-

Akn. d.eos ao combate, mandou abrir as por-

]. C. tas da Cidade 5 e invocando a aitas vo-

1491. zcs o nome de ]. C , e de S. Tiago,
como faziaõ os Heípanhoes , fe lan-

çou como hum Icaó á primeira bata-

lha dos inimigos
,

que deíordenados

logo ao primeiro ataque , foi dar na
fegunda , que aíiim desbaratou

,
que

nem huns , nem outros íe poderão me-
lhorar ; de forte que a vióloria logo

fe declarou pelo melhor partido , era

cujo favor fe declarou o Ceo.
Qiiiz a defgraça de Aquitimo, que

na fugida cahiiíe em hum cepo arma-
do para apanhar as feras , onde foi to-

niaâo 5 eftando mortalmente ferido.

A-tFonfo intentou falvar-lhe a vide, mas
ePce homem feroz antepoz a perda do
corpo , e alma ao recorrer á clemên-

cia do Irmaó , e a abrir os olhos á

verdade. O icu General m.ais corda-

to 5
pedmdo que o dcixaífem morrer

Chriílaõ , e receber o Baptifmo , coi^.-

feguio a vida com condiçoens aííás

humanas.
Efta vicloria pôz a Affonfo Se-

nhor pacifico do Tnrono , todo o ref-

tante dos feus dias. Reinou fincoenta

annos , nos quaes fe moílrou fempre

muito agradecido a Dcos ^ e afeiçoa-

do
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do aos Portuguezes íeus confeíicrados , —
e com razaó ie pode julgar o Apoí- Am . de

tolo dos íeus L ftadcs 5 a quem elles ]. C.

devem a Religião, a qual com o de- 1407.
curió do lempo veio a eímorecer mui-

a arruinar-le : todavia 101

hum dos mais íeguros amigos, que ^^* rei,.

Portugal tem tido.

Por efte tempo , em que ElRei
D. Joaò Te applicava tanto , e fazia

taó groílas dcípezas para es novos deí-

cobrimcnios , principalmente para to-

car nas índias , que era o porque mais

fuípirava , teve hum dos maiores def-

goítos 5 e eniendeo ver roubado por

eíiran feires o que elle entendia ter

nas fuás macs. Foi tanto mais vivo

o fentimento , por dever imputar a íi

meílno , e naó attribuir a outrem efta

culpa.

Tendo Cbrifiovaõ Coíomb , Ge-
novez denaçaõ, navegado muito tem-
po para Levante

,
quiz experimentar

fortuna no mar Atlântico , para feguir

o que cnraó andava em voga. rerten-

dem alguns
,
que elle fora aílentar vi-

venda na Maceira, e que tendo reca-

hido em fua caza as reliqaias de hum
navio Françez

, que naufragara, tive-

ra pelo Piloto dclle noticias da Ame-
rica j da qual nunca quiz defcobrir a

orl-
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origem , eílando feguro do íegredo
,

Akn. de por quanto tcdos quantos efcapáraõ

J. C. do naufrágio tinhaó morrido de mi-

1497. ^"^^'^^
? ^ trabalhos , que tinhaó

- padecido.

Como quer que foííe , Colomb
^* ^^^''

paiTou a Portugal , e veio oíFerccer-íe

a ElRci com grandes promelTas de
lhe dar a poiTe ae hum novo mundo
ao Oefte dos confins do Oceano. D.
Joaó , que achou pouco fundamen-
to neíle homem , o teve per hum
homem

,
que fantaíeava , fazendo pou-

ca conta deile. O mefmo lhe fuc-

cedeo com as de mais Potencias ma-
rítimas 5 e ultimamente depois de ter

jçadecido por fete annos muitas rcpul-

las , e liaas , alcançou Colomb pelo

valimento do Arcebiipo de Toledo ^

que a Rainha D. Izabel lhe mandaf-,

le armar três Caravelas , com as quaes,

depois de padecer varias contradiçoens

da equipagem , ultimamente deícobrio

as Ilhas-Antilhas : aportou em algu-

mas 5 e deixando ahi parte da gen-

te em hum Forte da Ilha Hcfpanhola

,

voltou a Europa , trazendo ccmfigo

dez 5 ou doze naturaes do paiz , e

oiro , e outros géneros do paiz por

amoílra , e para darem idéa deílas ter-

ras , e feus dcícobrimentos.

Ape-
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Apenas entrou no Tejo, e ancc-A.vr. de

Tou no porco de Lisboa , tendo ElP^ei J. C.
noticia da íua chegada, lhe quiz fal- j,^.^

lar. Colomb altivo com o íiicceíTo "^^1

da fua viajem , fallava com tanta foi- ^' ^^^^

tura , e encarecimento , miíturando ai- ^'* ^^''

gumas reprehenfoens a ElRei , de
naó ter dado credito ao que lhe dif-

fera , e ter aíKm perdido muito , que
]3arecia ter vindo depofitadamente in-

lultálo. Eíle atrevimento fem refpei-

to o pòz em rilco de vida ,
pois os

Fidalgos da Corte indignados delle o
quizeraó matar , e chegarão a propor

Jllo a ElRei
,
que rejeitou a propo-

íiçàó com horror , e ate fez capri-

cho de premiar a Colomb , e aos

da Ilha , que trouxera em fua compa-
nhia j mandando veftir a eíles últimos

de efcarJate , e fazendo-lhes muitas mer-
cês.

Naó deixarão todavia de eílimu-

lar a cile Principe a vaidade de Co-
lomb , e os fcus mal comedidos dif-

curíos ; mas o que mais o abalava ,

era ver os Infulanes , rodos peílcas

bem difpcílas , e niais airczos do que
os Negros de Africa ; e parecendo-lhe
pelo moco

,
que talvez foíTem da ín-

dia , ou de paizes ,
que lhe pertencef-

íenij preparou fem dilação huma gran-

de
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-^ de armada para fenhorear eftes paizes;
Ann. de ElRei D. Fernando, bem que ain-

J. C. da nao riveíTe em grande conta eíle

i4r)7. defcobrimenro de Colonib . todavia ,

como era hum Príncipe muito poli-

tico , e cuidadofo no que era da fua

juíliça 5 m?l teve novas deíle arma-
mento deiRei de Portugal , logo fe

lhe mandou queixar per feus Embai-
xadores 3 como de huma hoílilidade

,

e infracçió dos Tratados feitos entre

a.s duas Coroas. A' vifta deftas quei-

xas fufpendeo D. Joaó os apreíles ,

e confcntio que elte jus íe pleiteaíTe

amigavelmente ; e por di.verras vezes
fe nomearão Plenipotenciários de am-
bas as Coroas ; e Fernando chegou a

mandar Embaixadores expreííamente a

iílo a Portugal ;
porem como eíle ar-

tíilofo Principe nada queria concluir

antes de faher quanto importava o ne-

gocio 5 feus Embaixadores naó fliziaõ

mais que alongar o negocio , fem o
levarem no fim. Iílo deo occafiaô ao
dito galante delRei D. Joaó ,

que eíla

Embaixada naõ tinha pés , nem cabe-

ça 5 alludindo á qualidade deíles dois

Em.baixadcres , dos quaes hum era

coixo 5 e outro paíTava por hum pou-
co eíl:oiiv:^.do \ com tudo ambos eraó

airás expertos para çRc negocio. Ul*
tima-
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tlmamente fe rcmctrer.iõ ambos á de -
cifnó do Papa Alexandre VI. que An::, de

entaó occupava a Cadeira de S. Pe-]. C.

dro. Sua Santidade repartio o novo 14^-7.

mundo entre cftas duas Potencias , oue
entaó quafi nada tinhaó nelie , por

^

numa imha imaginaria tiracia de iNor-

te a Sul a cem legcas a Oeíle das

lihas de Cabo Verde , e dos Açores.

D. joaó nunca perdeo o arrepen-

dimento de ter rejeitado Colomb, e
naó o ter attendido : pode- Te com tu-

do dizer que foi effeito da Providen-
cia , que governa o coração dos F,.eis

,

e faz com que íe accommodem ás

ílias intençoens. Portugal era muito
acanhado para abarcar tanto ; o nova
campo

5 que Te abria , era por outra

parte taó amplo , que podia drr que
Fazer a muitas Potencias , e eftancar

a ambição a m.ais deímedida. Se a de
D. Joaó fe contiveíle em raias mais
comedidas , tinha aíTás de que fe con-
tentar. O nome Pcrtuguez enchia a
Europa toda , e tinha feito efcurecer

a gloria 5 que tinhaó ganhado na Arte
da navegação Fenices 5 Cathaginezes

,

Gregos , e Romanos ; toda a Cofta

Occidental da Africa tinha franqueado
CS feus porros aos navios defta Na-
ção ; proicgiaõ o fcu commercio as

Fqi-
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•= Fortalezas
, que alli tinhaó levantado

,

Ann. de e conrederaçoens
^ que tinhaó ajuílado :

3. C. 3 Reis de Benim , de Tongubutu , de

1407. Mandinga , de Congo ,
percendiaó a

- íua am zade por meio de léus Em-
baixadores j rinha interpolo a fua au-

'floridade
,

para ajuftar as fuás diíre-

renças , tendo entre elles tanto credi-

to 5 que obrigava a depor as armas
aos mefmos vencedores. Mas como
o feu grande alvo foi fempre a ín-

dia 5 como iílo lhe levava todo o cui-

dado , perdendo o fono , e o focego

,

naó pode confeguir neíle panto a

fatisfaçaó , que eíperava , e a morte
,

oue o roubou nas veíperas dos gran-

des íiicceíTos 5 que eíperava , deo a moí-
trar que elle fomente lemeára

,
para

fe aproveitar outro mais feliz do que
elle.

Fim do primeiro livro.

HIS-
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^jÇ^^ RA D. Manoel, Ducue >-?<^

•|mK^ j|
Beja 5 o homem feliz, para An::, de

li fe^í 1 Qiiem a fortuna , ou para me- T r
#,^^jsj Inor dizer a rrovidencia ti- .

uuc
>'.

nha deftinado o colher o fruclo ,

outro plantara. A morte de D. Àf- ^* ^'^-'^'

fonfo 5 Príncipe herdeiro de Porru- ^^^^^ ^^*

gal 5 e liiho de D. Joaó II. a quem
a queda de hum cavallo lanrára

na cova na flor dos annos , deíem-
pedio a Ma.noel o caminho para o
ihrono , para onde o chamava o

direis
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»- direito do nafcimento , e a dirpofiçaõ
Ann. dcteilamentaria do Rei defunto. Era^fi-

J- C. l'io do I'ifantc D. Fernando , irmaõ

1497. «^^^^^^ Aiibnfo V. 5 a quem o Infan-

^ MA-^^ ^' ^^"iriT'-'^ adoptara 5 e amara

koÊl K^i
^^''^ cxceílo ; de force que parece , que
Deos qiiizera premiar os merecimen-
tos deile Príncipe virtuofo , fazendo
com que vieiTe a recahir na peííoa , que
eile prezava tanto , a aSunda-icia de
bens 5 cujo caminho elie tinha arro-

teado. Parece que foi efpecie de va-

ticinio da futura grandeza de D. Ma-
noel 5 que D.Joaõ , que o tinha por her-

deiro prefum.ptivo da fua Coroa , o
obrigou a meter no efcudo das fuás

armas huma esfera , ou mappa-mundo
por emblema, como fe defde I050
antcvira

5
que eíte Principe m.oço al-

gum tempo havia de ter dominlo em to-

dos os paizes , que o Sol ailumèa.

Eftava D. Manoel em Alcácer

do Sal com a Rainha Aia irmã ,

quando teve noticia da morre delRei,

e da fua difpõíiçaõ teflamenciria , e

logo foi acclamado , e reconhecido So-
berano legitimo por todos os Eílaclos

do Fveino. Eftava entaó nos vinte e

bum X annos de idade : era dotado de
todas as prendas , que engrandecem os

Reis 5 e fuperior a fua mefma fortu-

na.
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Ha. Como todos os feus cuidados lhe ~ T"

levava o bem da Monarquia, que ^'^^•^'- J^^

Deos lhe entregara , teve repetidos -'• ^•

confelhos acerca de muitas coifas , I4S>7.

que careciaõ de reformação , e a fim ^^ j,^j^^

de delinear hum plano geral do Go- ^^^^ j^^j

verno.

Opinou-fe grandemente neftes con-

felhos acerca dos negócios do novo
mundo , e os pareceres difcordaraó

em três fyílemas , tendo cada hum
delles feus partidários : os mais ardi-

dos fe acoftaraó á negativa , e que-

riaó que abfolutamente fe abriífe maó
de huma empreza ,

para que cihavaõ

como infallivel ruina do Eftado : as

razoens já allegadas contra os proje-

6í:os do Infante D. Manoel accrefcen.-

tavaõ o quanto eílavaó de nós remo-
tas as índias , e terras do Prefte ]oaó ,

o grande rifco de fe fubievarem to-

das as potencias Mahometanas , a im-
poííibiiidade de fupprir a tantas defpe-

zas, e reíiftir a taó potentados inimigos:

os fegundos com mais moderação vc-
tavaó que paraíTemos no que até enraó
effcava defcuberro , e que nilTo fe hcu-
vciTem com mais moderação : os ter-

ceiros , mais levados do zelo da glo-

ria da naçaó , alTentavaó que cumpria
hir avante ^ aífenrando que as mer-
Tom. L F cès

,
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cês , com que Deos os tinha proregi-
ÁNK. dedo no bom lucceífo deíles delcobri-

J. C. mentos , lhes a/fiançava, crae era do Teu

j^xj-7. a^^Tado prole gii ir nelic^: a cila opiniLLÕ

fe encoílou tlRei , como mais con-

forme ao íeu propcíiro , á nobreza dos

feus íencimentos , e á gratidão, que
devia á memoria cielRei leu antecef-

for 5 do Infante D. Fernando feu Pai ,

e de D. Henrique , feu fegundo Tio.

Apenas tombou eíle acordo
,
quan-

do mandou aparelhar três navios de

maior toque que os ordinários , a fím

de reíiílirem m.eiiior ás grollas corren-

tes do Cabo de Boa Eíperança , e

com eíles mandou huma naveta carre-

gada unicamente de mantimentos : De-
clarou depois Capitão mór Vafco da
Gama, homem Fidalgo , valente, e

<3efembaraçado 5 e a qucrii ElRei de-

funto já deftinára para fazer eíla via-

jem. Deo as outras Capitanias a Pau-
lo da Gama , irmaó de \''afco da Ga-
ma 5 e a Nicoláo Coelho , e da na-

veta foi Capitão hum crea::o de Vaí^
CO da Gama por elle efcolhidc.

Prcíles os navios, ponderando D.
Manoel a importância da empreza',

quiz dar com íblemnidade as inftruc-

çoens precifas ao General delia , e
mandando-o chamar a Eílrcmoz a eJ-

Ic,
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íe 5 e aos outros dois Capitaens , e •

Í)nncipaes Officiaes , lhes fez huma Ann. de

alia eíludada , na qual tendo encare- J. C.

eido a grande confiança que tinha na 1407,
lua fidelidade, e valor, os exhortou

grandemente a defempenharem o con- ^^'
^^^

ceito 3 que fazia delles , do qual dava
^^^^ ^^*

hum authentico abono na honrofa ef-

colha, que fizera das fuás peííoas ; ani-

mando-os depois com as mais magni-
ficas promelTas , e efperanças de pre-»

mios mais avultados ; recommendando-
Ihes particularmente a fobordenaçaõ

,

que deviaó ter ao feu General, que re-

prefentava a peffoa delle Rei , e a
elie a prudência, moderação, e conf-

tancia , que foííe neceíTaria nas occor-

rencias do cargo , com que o honra-

va. Acabada efta falia , entregou a Vaf-
co da Gama as cartas de crença para
os Reis da índia , o Itinerário de Pe-
dro de Covilhã , e outras muitas inf-

trucçoens , rematando a ceremonia
com entregar-fe nas maõs de Vafco
o eílandarte

, que em todo o difcurfo

tivera defenrolado hum Secretario de
Eílado , no qual eílava pintado o ado-
rável fmal da noíTa Redem.pçaó : e

?:poilo Vafco da Gama de joelhos ju-

rou omenagem a ElRei em feu no-

fae y e dps feus , e tomando a ban-
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— deira pardo com todo o acompinKa-
Ank. demento para Lisboa , onde íe havia de

]. C. embarrar.

\^u-j. Huma Icgoa diílmte defta Cida-

de havia huma Ermida , ou Capelia ,

Gue o Infante D. Henrique mandara
r na praia fob a invocação de

Noíla Senhora ,
para alentar a devo-

ção dos Marinheiros, e bufcar-ihes a

piotecçaó da Mái de Deos. Vafco
quiz fazer aqui a vigília da fua parti-

da com a mais companhia , gaítan::'o

a noite em oraçaò , e difpondc-fe pa-

ra a viajem com os Santos Sacramen-
tos, merecendo allim a benção do Ceo
com eíles a^tos de Religião. Tendo
aíKm defafogado a fua piedade , fe re-

colherão em prociíTaó do mefmo mo-
do

5
que tinhaó hi;!o , levando cada

hum na maó hum cirio entoando Hy-
mnos, e Pfalmos, acompanhados de
grande numero de Sacerdotes , e Re-
liv;ioro3 , c atrás immenfo povo

, que
convidara de toda a parte a novidade

do efpcclaculo.

Bartholomco Dias , e Teus com-
panheiros tinhaó dido huma iJea taó

lemcrola do Cabo àz Boa Efperança,

que fomente fe tcmiaó naufrágios , e
aos miferaveis def^r.^çadcs, quefc ex-

punhaõ a tentar cita paífagem, ava-

lia-



DOS PoRTUCUEZES , Lir. TI. 85

lir.vaó como viclimas
,
que er 6 levacins r

á morre q-afi inevitável, e tomiados Ann. de

deíla perfiwJaó os a:crr.panhava5 o- J. C
mo fe roíTem. para a lepuitura. Eíla- 140-7.

vaó todos lavados em lai;rlmas de ve-

rem a tantos , e taó robuflos m.an.ebos ^*
1 . . 11 KOEL REI
deixar pais

,
parentes , e cabedaes para

hirem em bufca da m:orte infallivel na
flor dos íeus melhores anncs.

Alíim foraò acompanhados até ao
porro 03 noííos novos Argonautas fe-

guidos do miais maviofo apparato : alli

poítos de joelhos receberão de novo
a abrolviçaó geral , ccm.o agonizan-
tes 5 e depois em.barcáraó entre folu-

ÇC3 5 e choros de hum povo inteiro ,

que naõ podia deípegar delles os olhes,

e o coração , nem defpregar a viíla

do mar , fenaó depois que desfraldan-

do as velas , hum vento favorável os

alongou de forre ,
que naõ podcraõ fcr

viftos da praia.

Partio \'afco da Gama nos prin-

cípios de Julho de 1497 , ^ ^^^ direi-

to ás Canárias , donde ieguio a fuít

derrota fem fe demorar ás Ilhas de Ca-
bo Verde , onde ancorou com treze

dias na de S. Tiago, e fez aguada,
e tomou algum refrefco. Tornando
a fazer-fe ao largo lutou Gu?rro m.ezes

com os ventos l e foi obrigado a de-

man-
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mandar terra. Tomou o porto em
Ann. de huma grande ^ bahia , que depois hou-

]. C. ve o nome de S. Helena ^ onde to-

1497. P°'^ ^^^^ hum povo bárbaro , mifera-

vel 5 mas de bom coração , e gene-
D.

^^-"^"j-QfQ^ Hum Soldado chamado Fernão
j;oEL REI

Y^eliofo obteve do General licença

para hir ver fem mais companhia a

lua vivenda : foi delles recebido com
grande humanidade , mas tomado de

repente de hum terror pânico , de

que nunca pôde dar os motivos , en-

trou a correr para os navios com to-

da a preíía : o pobre gentio , que
ignorava a caufa deíla apreííada fuga^

o feguio para o tranquillizar , e como
iílo mefm.o lhe dobrava o temor do

JSoldado 5 lhe dava azas para melhor
fugir. A chuima do navio ,

que ef-

tava fazendo aguada , vendo-o vir

taó afidigado , e perfeguido , temen-
do alguma traição , lançou maó das

armas : os Negros acometidos fe põ-

em em defcza , e lançaó hum chu-

veiro de pedras , e flexas , c com hu-

ma feriraõ o General em hum pé.

Seria de maiores confequencias o

combate, fe o naó atalhaíTe a prudên-

cia do Gama ,
que mandando tocar

a recolher fc fez a vela , dando-le

por feliz de fe falvar a taó pouco
cuf-
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cnílo 5 depois de correr tamanho rií —
CO pelo eílouvamento de hum íó hc~ AnxV. de

mem. ]• C.

Como a eíTe tempo fe ignorava \â.(j-7.

ainda que em certas paragens havia

ventos eeraes , que faciiitaó a nave-
^'

" ^ j - MOEL REI
gaçao em tempo de m^onçao , e a

fazem m^uiro arriícada, cu talvez impof-

íivel 5 fora delia , iníelizmente fe cc-

nhereo que Vaíco da Gama p:írtíra na
eíiaçaó do anno a miais oppoíla

i
de-

forte que quando chegou ao Cabo
de Boa Efpcrar ca fomente achou ter-

mentas , e tei/iporaes taes ,
que os

marinheiros canfados do trabalho de

huma navegação de finco m.ezes ,

aborrecidos dos ruins manrim.cntos , e
mais efpantados das fanrafma3 , com
que fe lhe aíhgrrava o riko c.z\kQ

Cabo temerofo , dizem que per mui-
tas vezes fe levantarão contra clle ,

e correria rifco a lua vida , a naó ler

o feu grande anim.o , e conftancia i

por quanto mandando prender os ca-

beças do morim , e entre elles os
Meílrcs , e Piloros , toirou fobre í] o
governo da náo , e naó fazendo nos
muitos dias

,
que durou a tem^peíla-

de , m.ais que bordejar , e correr em
arvore feca , aílim foube fazer rofc
£0S obftacuios , e perigos ,

que ainda

fa-
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^— fiziaó fer maiores a gente levantada, ão
Ann. de que os mares, e os ventos ,

paíTou em
J. C. iim eíle famoío Cabo em finco dias,

1407. de 20 de Novembro até 25 ; e en-

contrando depois tempos mais macios ,

teve a fatistaçaó de ver os eípiritos
KOEL REI . .

^
1 j Li-mais quietos com o acalmar das bor-

rafcas , e tomou porto perto de 60
iegoas alem do Cabo para o Oeíle em
huma bahia , a que depois fe pôz o
nome de aguada de S. Braz.

Aqui tomou al^^um fôlego do tra-

balho ,
que pafiara , e achou-o logo

nos Cafres defta Coíla j
que fem re-

ceio lhe deixarão prover-fe de al-

gumas coifas a troco de cafcaveis -

miíTangas , e outras quinquilharias de,

pouco valor , mas começando a ha-

ver entre elles , e os léus algumas
porfias acerca do refgate do gado ,

affeniou mudar-fe para mais longe pa-

ra outro porto pec^ueno , no qual ten-

do repartido por todos os navios os

fobrecellentes ,que reftavaó na naveta,

a queimou conforme as ordens ,
que

tinha. Daqui fe fez á vela dia de N,
Senhora da Conceição , e fahindo o
tomou outra tormenta , que por mui-
tos dias lhe apurou a paciência ;

acalmou todavia fem. lhe fucceder ac-

cidente algum, e fe achou na Cofta,

a
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que chamou do Natal , rcia ceíco-

brir neííe dia, e íer coílume recebido Ann. de

dar ordinariamenre ás terras ,
que de J. C.

r.ovo le defcobriaó 5 nomes dos myíle- 14(^8.

rios 5 do dia do Santo , cuja fefta fe

celebrava. Pela mefma razaõ pôz o no- l

me de Kio dos Reis a hum grande Pvio,

'

que abocou no dia da Epifania do
anno íeguinte. Os Cafres de huma
aldèa deíía Coíla o ccmmunicaraõ , e

fe fez ahi hum commercio taó paci-

fico , que elle lhe pôz o nome de Agíf-!t-
.

d.i, da Boa Paz , e fazendc-fe á vela

para feguir a fua derrota , paíícu de
noite o Cabo , a que cham.ou das

Correntes , em razaó da muita vio-

lência , com que as aguas , correndo

para terra , o apanhavaó para dentro de
huma grande bahia , da qual temeo ,

que naó podeíTe fahir , e por efte mo-
tivo fe foi tanto ao largo , que Dafíbu

iem ter viíl:a de toda a Cofta de So-
tala 5 taó celebre pelas fuás minas de
oiro , e a que alguns Sábios tem
com muita probabilidade pela Cfir ,

onde Salomão enviava as fíias frotas,

e de que tirava os cabedaes ,
que íi-

zeraó fiorecente o feu R.einado.

Os noífos Ávenrureiros andavaó
até eííe tempo mais defefperados : em
toda a fua navegação naõ tinhaõ to-

pado
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j- parlo mais do cue povos meÍGulnhos,
An::, cie cuja língua naó entenáiaó , e com

J. G. quem cumpria eíl:cr íemprc com ref-

1498. b^ardo 5 de quem mal aprcveiravaõ ai-

pns víveres para mian terem a vida.
'"" íem verem o menor clarão de melhor

NOEL REI r á^ i

rcrruna j mas o Ceo começou a abcn-
çoáios neílas terríveis circumftancias de
an*mo conílernado

;
porque entrando

em hum rio no alcance de algumas
álm.adias 5 canoas 5 011 pequenos bar-

cos
5 que tinhaó as velas de folhas de

palmas, romaraó algurmas efperanças

de mudarem , que lhes deraõ bons
preia2,!03 5 e toi miOt'.vo de por:m a

eíte rio o nome de rio dos Bens Si-

Tiacs. Com effe"to cixcs povos naõ
eraó negros como os outros , entre

ellcs fe via alguma miílura de fulos,

que davaó fu fpeita da vizinhança de

brancos , e alem diíío tinhaó mais po-
licia 5 e melhores veílidos. Alguns vi-

nhaó embrulhados em pannos de al-

godão, e linho tingidos , com tou-

cas de feda , e pannos tecidos cora

oiro . e prata. Alguns davaó por al-

gumas palavras Arábigas , e fallaraõ

com Fernão Martins
,
que fai:>ia fuíH-

cie--. temer te , e fervia de iingua ao

General. Mas o que os encheo mais

de confolaçaó foi darcm-lhe íinaes

,

que
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<^ue mais para o Naícente encontrariaó •—'

homens brancos como elles , e navios Amc. de

t^uaíi da feição dos feus^ que navega- ]. C.

vaó por aqueiles mares y fazendo ai- 14(^8.

li commercio.
Bem fe pode iukir qual feria

a lansraçao de Vaíco da vjram^a , ven-
do raó felices fmaes. Alentado com
«fperanças mais bem fundadas do que
as paíTadas

^
pôz neíle rio hum novo

padrão , a que chamou S. Rafael , e

determinou dar pendor aos navios ,

que o neceííiravaó muito : ajudaraó-no

niílo os naturaes ,
que amigavelmen-

te lhe acodiraó com tudo quanto pu-

deraó : mas poucas faó as alegrias íem
defconto : agoou a de Vafco hum
novo género das moleílias até entaõ

naó conhecidas
,
que era o efccrbuto,

que fez grande eftrago na fua gente.

Tiveraó-no por huma efpecie de ery-

íipeía
5 que inchando as gingives ,

e fazendo-as apodrecer , lhes arranca-

va todos os dentes e caufava outros

fymptomas triíles : conheceo-fe a fua

cauía verdadeira , e que procedia das

carnes falgadas , e ar groíTb òq mar.
Alguns morrerão , mas a maior parte

efcapou.

Naó paíTou fó efíe perigo : eíle-

ye quafi para morrer na bateira do
na-
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- navio , e por bem pouco efcapcu de,

Am., de ficar em lium banco d'arêa ; mas fal-

j. C. vando-íe felizmente de ambo-; os irif-

145,0. cos 5 chegou finco dias depois á liHa

de Moçambique , e foi an.orc:r em
' huns líneos virà fima delia , coifa

de hum.a legoa , onde poz hum ncvo
padrão, e chamou aos Ilheos S. Jorj^e.

He Mcçrmbique huma pequena
Ilha pouco afaílada do continente da

Coila Oriental d'Africa5 em cpatorze

gráos e meio de latitude Auftral. Em
pcder dos naturaes da terra

,
que faó

Cafres do Rçino de Quiloa , era coi-

fa de pouco momento ,
porem derra-

mados os Mouros Secíarios de Ma-
homet pela Coíla, tinhaó alli aílenta-

do huma efcalla para o commercio de

Sofala 5 e índias , em razaó da bonda-

de 5 e abrigo do feu porto. Na Ilha

naó havia mais que Mouros , accom-
modados pcbremicnte em pequenas ca-

banas de terra , cobertas cie palha

,

nem havia m.a"'s edifício de pedra , e

cai alem da Mefquita , caza do Xe-
que

5
que alli tinha Ibrahim , Rei de

Quiloa^ para l^e cobrar os direitos, e

governar em feu nome. Quando os

Fcríuguezes fe fenhorearaó delia , fi-

zcraõ í^Iii a efcalla das fuás frotas ,
que

navegavaó p:.ra a índia 3 e Moçambi-
que
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que veio a fcr hum porto dos mais

famoíos ; mas como o ar he pouco Ann. de

ladio 5 eíla terra ,
q^ie confome os feus J. C.

habiianies , toi o íepiílcro de iiifeli- j,y^Q,

ces
,
que íomente haviaó rendido ao mais

rude trabalho deíla navegação , para
,,. j ^ ' 1 J J r MvEL REI

alli darem hm a vida cançacia de li-

das.

Apenas deraõ vi fia de Vafco da

Gnmrí 3 correrão a elle fete pequenas

aimadias cheias de gente , e de toca-

do "-es de iníl^umentos , que acompa-
nhavaó hum OítLcíaI do Xeque ^ e , do
mais longe que pôde , os faudou em
Arábigo , e perguntou d'onde vinhaò,
e para onde hiaó aquelias velas. Lo-
go que pela bandeira, e pela reipof-

ta fe defenganou de que er.ióPcrtugue-

2 es 5 e que andavaó mdagando o ca-

minho para as índias, quando elle,

que por Religião era inimigo jurado dos

Chriílaõs, e pela pátria dos Portugue-
zes

, por quanto era vaíTallo dos Reis de
Fez , e Marrocos , armou a tençaó de
os perder. Com tudo , como naó era

poíiivel confeguílo á força defcober-

la , diílimulcu quanto pôde , mas
naó pôde fer tanto ,

que Vaf o
,
que

o examinava com attençaõ , na5 prelu-

miíie peia ília inquietação os feus per-

veribs defignios ; 'porém como era con-

vénio
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verjente disfarçar eftas íuí peitas , gaf-

Ann'. detanda o tempo em recíprocos com-

J. C. primemos , nãò fe pouparão demonf-

1408. traçoens de alegria ; e a pezar do
reí^peito do Alcorão , beberão os Mou^

^'
'^^"^"ros com profiifaó vinho, que lhe of-

^*^^^^^^
íertaraó ; deraõ-fe mutuamente pre-

fentes por varias vezes , e ajuíla-

raó-fe em dar aos Portuguezes man-
timentos pelo feu dinheiro , e dois

Pilotos pelo preço que ajuílaítem. Mas
naó podendo eíliar muito tempo íuf-

focado o ódio deíles Infiéis , fe deo
logo a conhecer em muitos lances de
traição, e má vontade. Os Pilotos ef-

caparaõ a nado : fumíraó alguns Abe-
xins 5 com quem o Gama tinha co-

meçado a tratar , para ter noticias dos
Eílados do "feu Príncipe , e ultima-

mente romperão em hoftilídades , in-

veílindo algumas almadias com os ba-

teis Portuguezes, que hiaõ fazer aguada.

Tendo-fe o General queixado

,

c pedido juíliça , lhe foi tornada hu-
ma refpoíla muito altiva, que deter-

minou com alguns infultos feguidos

de huma nuvem de frechas. Agaíla-

do o Gama mandou dar algumas def-

cargas de artilharia, que matarão qua-
tro poíToas , e entre elles hum dos Pi-

lotos, que fugirão para q ladp do Xeque.
Eíte
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Ef}:e eílampido das bombardas
,
que ma

tavaó 5 até entaó pouco conhecidas , Anx. de

ou pouco uíadas neílas terras , caufou J. C.

taò fubita conítemaçaó
,

que n'hum j^^g
inftante os Mouros todos íe ís.lvaraó

da Ilha para a terra íirme. O Xecue
eípavorido íicou mais brando , e con-

cedeo ao Gama quanto eilc quiz , c

Vai :o íe contentou com hum Piloto ,

e immediatamente fe fez á vela pa-

ra mais longe.

O temer naó tinha emendado a
ruim vontade deite , e ou eílivefíe af-

íim ajuílado com o Xeque , ou fcíTe

naturalmente inclinado a fazer m.al ,

íiílentou que podia perder os navios ,

na refoluçaó de ou fe perder a íi ,

ou falvar-le a nado ; andava m.uito vi-

giado 5 e cúe o conhecia j com tudo

naó tardou muiio em fe manifeftar ,

metendo os navios entre humas ilhe-

tas
5

que dizia fer hum Cabo ^ ou
ponta pegada ao continente. líto lho
cuílou caro , porque conhecencio-lhc

A^aíco a malicia , o mandou açoitar

fortemente ,. de forte que fempre fe

confervou diílo memoria neíles fitios ,

chamando-fe a eílas Ilhas as Ilhas do

Eíle caíligo dado a tempo cau-

íbu nelie hum apparente arrependi^

men-
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menro , e prometteo levar as náos a

Ann. deQ-jiloa , Cidade opuisiita , e coiihe-

J. C. cida peio fcu commercio cona a índia
^

1408. h-ibkada em parte de Chriftaós Abexins.

_0 que naó declarava era j que havendo
^* ^^'"^

lá informação de quanto havia paíTado
MOELKEi

^^^^ Moçambique , eílava capacitado de

que fe appiicariaó os meios preciíos

,

para fe vingar dos noííos ; mas naõ
podendo em razaõ dos ventos , e cor-

rentes pôr por obra os feus projedlo.^,

entendeo o pérfido Piloto que o pode-

ria confeguir hindo a Mombaça , on-
de dizia que fe encontra.ria5 os mef-
mos commodos de Qiiiioa ; e Gama
Yendo-fe falto de viveres reduzido a

extrema neceilidade ^ foi obrigado a lá

íe deixar levar.

Era neíle tempo Mombaça huma
Cidade muito forte

, governada por

Mouros, que tinhaó feu Rei indepen-

dente de Quiloa : eílava cercada 5^ ou
<juaíi cercada de mar , e formava hu-

ma efpecie de Ilha , ou Peninfula ,

cujo porto tinha duas bocas defendi-

das de hum Forte muito bem. Os
edifícios eraó de pedra , e arremeda-

va muito as Cidades de Europa : o
ar he fadio , e bom o terreno , e com
rjdo iílo era muito povoada , e abaf-

tada cm razaõ do fcu commercio , e

a
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O commodo da vivenda
,
que nella ha

via, fazia que tbííe huma Cidade miú-ANN. de

to deliciofa. J. C.

Vafco da Gama , a quem as an- i4(;8.

tecedentes traiçoens tinhaó íeito acau-

telado 5 naó quiz entrar no porco , e ^

*

fur^io ao lar^o da bahia ; e foi rece-

bido com as meímas moílras , que lhe

deraó em Moçambique. \'''ieraô a bor-

do dos navios algumas almadias cheias

<ie homens veílidos á Turca , com tur-

bantes 5 armados de fabres , punhaes ,

e broqueis , acompanhados de muíí-

ca 5 e com todas as demonítraçoens
exteriores de alegria. O General

, que
em tudo attendia, naó deixou entrar

mais de quatro , que eraó os mais bem
tratados , a quem primeiro tirou as ar-

mas. Paliados os comprimentos , brin-

des 5 e prefentes ordmarios neftas oc-

cafioens , lhe reprefentaraó eftes que
era politica , até mais íeguro , reco-

Iher-fe ao porto
;
por que alem dos rif-

cos 5
que corria em hum porro mal fe-

guro , diziaó elles que ciufava fuf-

peitas com efte extraordinário procedi-

mento 5 e ficaria exporto ás guardas
coftas

5 que elles traziaó , que lhes da-

riaó caça como a Piratas.

Tinha-fe poílo huma grande vi-

gia em que o períido Pilotg naó con-
Tom* L G vei-
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veríaiTe com clies ; a pezar defte reí-

Ann. de guardo teve elJe modo de os noticiar

3. C. de quanto tinha fuccedido em Moçam-
1408. bique 5 e tendo-lhe iíl:o ateado o ódio,

e inípirado nelles os mefmos fenti-
D. MA-

j^çQ^Q3 ^g vingança , e dilFimulaçaó ,
^^^^ REI

^pg^j-pj-^ó '^^[^ com o General para que
metcíTe os navios no Porto. Gama ,

que lhes queria tirar toda a fufpeita,

€ ao mefmo tempo fegurar-íe , lhes

prometteo fazêJo no feguinte dia, com
tanto que lhe m^andaíTem hum bom
Piloto 5 e nefta elperança os defpedio

contentes do bom gazalhado, que ti-

nhaó achado , e dadivas , que tinhaó

recebido.

Qiiando Vafco partio de Portu-

gal 5 levou dez homens tirados da ca-

déa com fentença de morte pelos

feus crimes , os quaes aicançariaõ o
perdaó tentando cafos , em que pedia

a prudência fenaó aventuraíTem ho-

mens de maior probidade. Deites fe

devia íervir nos cafos de fufpeita , e

já tinha deixado alguns no caminho.

Ao íeguinte dia voltarão a vifitalo al-

guns Mouros honrados , apertando

com elle que lhe cumpriffe a palavra,

e elle pedio mais dois dias de dila-

ção 5 com o pretexto de que aquelles

eraó da Pafcoa dos Chriflaõs : e que
ng
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no emtanto mandaria dois fujeitos ,

dos de mais conra , a vifiiar ElRei da Ann. de

íua parte , e certificalo de que ao ter- J. C.

ceiro entraria no porto. Eíles dois 140,3.

homens eraó daquelies criminofos 5

a quem elle dera as inftrucçoens ne- ^* ^'*^'

ceíltirias , porém fendo trazidos de maõ ^^^^ ^^^

Í)ela Cidade com as cautelas ^ que
e praticaó nas Praças d'armas , e em
tempos de rufpeita , naó podéraõ in-

formar fenaó da quantidade da gente,
que viraó , da grandeza do Paço del-

Rei 5 e da audiência
, que efte lhes

dera.

Refoluto em fim o General a en-

fiar o porto no dia ajuítado , os Mou-
ros em modo de o teílejarem , e a-

companharem ^ concorrerão em muitos
barcos bem enfeitados , nos quaes o
numero , e variedade de inílrumentos

faziaõ hurna harmonia barbara , mas
naõ totalmente defentoada. Alguns fe

chegarão aos navios , e por mais cau-

tela
5
que niíío íe puzeíle , fubiraõ em

maior numero do que queriaõ. Fez
Vafco da Gama finai para disferir as

velas com grande prazer dos Mouros,
que aíTentavaó ter já a preza nas
maós j mas foltas as velas ^ naó que-
rendo a Capitania tomar vento , re-

ceando o Gama que por falta de naõ
G ii que-
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" querer governar , defcahiíTe em hum
Ann. cie baixo , mandou immediaramente lan-

]. C. çar huma ancora , e carregar as velas j

1408. ^ como efta manobra repentina requer

muitos movim.entos , e á vifta do rif-

^' ^^"^'co dava maior calor aos mareantes ,toEL REI
^^ Mouros, que andavaó nas outras

náos , e ignoravaõ a caufa defta ma-
nobra taó inefperada , alTentaraó que'

lhes tinhaó raítreado a traição, e fi-

dos fe lançarão ao mar para fe falv -

rem a nado. Os que eftavaõ na G -

pitania lhes imitarão o exemplo , e
com elles o traidor Piloto de Moçam-
bique , au(£lor lecreto deita confpiraça^,

Vafco da Gama defenganado entaó

da lua confpiraçaó
,

que depois lhe

coníirmaraó as dili^^encias , que os

Mouros fizeraõ de noite, para lhe cor-

tar as amarras , deo graças a Deos
de o tirar falvo delle riico , e fe fez

á vela para hir bufcarhum porto mais
feguro 5 e gente menos atraiçoada.

No caminho encontrou dois zam-
bucos

,
que hiaó para Mombaça , e

os tomou , e bem que a maior parte

dos Mouros fe lançaiTem ao mar, fica-

rão treze que pôz a ferros ; e inqui-

rindo-os á parte , foube que alli vizi-

n:na cíliva huma grande C'dade cha-

mada Melinde , cjjo Rei favorecia
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fummamente o a mmercio ,e agazalha •>

va muito bem os Eftríingeiros , e que Ann. de

lá poderia achar Piloros para a via- ]. C.
gem das índias , e mantimentos a ef- 1408,

ò'
D. MA-

cujas noticias aíTentou hir para lá.

Correfpondia todavia a Cidade ^'^^^ ""^^

de Melinde ápintr.ra^ que delia fe ti-

nha teito : era aíTentada em huma cha-

pa de terra cercada de excellentes jar-

dins : o feu Rei era hum velho ve-

nerável 5 e pcíla de parte a fua Re-
ligião 5 tinha todas as qualidades de
honra e probidade ; e quando Vafco
lhe m^anccu drr coma da fua chega-

da por hum deílcs ho^^rados menTa-
geiros , de que tenbo íallado , e hum
Gos Mouros , que tinha cativado , elli-

mou a chegada dos Portuguezcs , e
teve por honra o verfe buícado de taõ

longe por hum Príncipe taó podero-
ío , de quem quanto lhe contavaõ
dava tamanho conceito. O que fup-

poílob, houve entre o General , e a Cor-
te huma alternada correfpondencia de
politica 5 e boa fé, com reciproca fatisfa-

çaó de ambos. ElRei^ que pela fua mui-
ta idade fenaó levantava da cama , en-
tregara todos os negócios de importân-
cia a hum filho legitimo , herdeiro dos
íeus Eílados y e digno pelas fuás boas

pren-



IÒ2 Historia DOS Descobrimento»

' prenaas de tal Pai. Eíle, que tinha

Aí:n. de tomado verdadeira aífeiçaó aos Por-

J. C. tiiguezes , Tc elmerou em dar-lhes to-

1408. ^''^^ as provas de eftimaçaó , e queren-

_do que o General foíTe a terra , lhe
D.

^í-^-j.QgQvj que qiiizeíTe vifitar a ElRei fcu
yoEL REíp^^j^

ç,.^^ ^ defejava funimamente ver,

e a q'tem as íuas molcílias impediaò
fahir de caza , ofFerecendo-fe para a
fegur^r , e deixar-lhe em reféns feus

dois íilhos.

V^afco y a quiem ate o bom gaza-

Ihado era ruípeiíofo y fe defculpou di-

zendo 5
que tinha ordem exprelía del-

Rei feii arno, parao naófazer ; accref-

ccntando todavia que fe clle lhe que-
ria fizer a honra efe lhe vir fallar ,- o
liiria receber a meio caminho. O Prin-

cipe y que obrava com íinceridade , e
por cfteito da cílimaçaõ , neíla occa-

íiaó cedeo das formalidades do feii

gráo, e confentio niíTo. Vafco da Ga-
ma jfatisfeiro de humi proceder 5 que o
punha a par com hum Soberano ^ ten-

do dado as ordens para a fe^^urança

dos navios , mandou embandeirar o
batel y e fe encerou em tudo quan-
to podia dar pompa a eílas vi firas. O
Príncipe da fua parte querendo dar
alguma moftra da /ua grandeza y veio
ao porto lançado cm hum palanquim

acom-
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acompanhado de grande numero de -

Nobreza entre acclamaçoens, e mufi- A::n. de

ca, que tocava em roda delle. Apenas J. C.

foi vifto pelo General, logo fc embar- 14^3.
cou , mas Tendo a marcha do Príncipe

mais vagarofa do que elle entendia , *

fufpendeo a marcha , efperando fobre
^^

o remo que o Principe cnegaíTe. Che-
gados am.bos , faltou o Principe fran- /

camente no batel do Gama, a quem
abraçou amorofamente , e tornado a íl

da torvação
, que lhe caufaraó as fal-

vas de artilharia dos navios , a quem
o Gama fez fmal para pararem , tra-

varão huma gracioía converfaçaó , em
cujo tempo andou o Principe exami-
nando os navios em roda delles. O
General também fe chegou a ver a
Cidade , fem defembarcar ; e tendo fei-

to juntos muitas voltas , fe fepararaõ

muito contentes hum da outro , e o
Principe muito mais fatisfeito com o
prefente,que Vafco lhe fez dos treze

Mouros
,
que tomou , co que do mais ,

que lhe tinha dado , e de quanto lhe

tinha dito.

Quando Vafco da Gama chegou
ao porto , eílavaó furtos nelle quatro
náos das índias , nas quaes dizem que
havia alguns Chríftaõs daqucllas par-

tes j alguns Baneanes , e hum Mou*
ro
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ro Guzarate ^ que folgarão muito de
Ann. cie ver os Portuguczes , e Vafco da Ga-

}. C. ma nada menos de os encontrar. Te-

14(^8. ^'^ ^^^-^ ^ liberdade de os communicar ,

e nas frequentes conferencias , que
D. MA- . - . ^ . . ' i\

^
tiverao tirou noticias , e inítrucçoens

JCOEL REI r 1

^ '
proncuas em todos os pontos ,

que erao

de maior importância para elle.

Querem alguns que entaó apren-

deíTe hum novo modo de tomar a al-

tura 5 e fazer ufo da buíTola , dois

pontos os mais eíTenciaes da navega-

ção 5 fem os quaes feria impolíivel cru-

zar largos mares , e com os quaes fe

navega par^i toda a parte. Se a iílo

fe podeíTe juntar o conhecimento das

longitudes , e o modo de as tomar

,

andar-fe-hia taó feguro no mar , como
em terra. Dizem que moílrando-lhe

Vafco o feu ailrolabio , e o que os

Mâthematico5 delRei D. Joaõ II. ti-

nhaó inventado para ufo dos Pilotos ,

lhes naó fizera novidade , e lhes mof-
traraó outros inftrumentos mais per-

feitos neíla matéria
,
que diziaó ferem

vulgares aos Arábios
,
que navegavaó

pelo mar Roxo , e a todos quantos

frequentavaó os mares da índia : que
lhe deraó particulares noticias da ad-

mirável harmonia do ferro , e do iman
na agulha cevada ^ e que voltando

Vaf-
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Vafco a Lisboa publicou eíles conhe-

cimentos todos, o que certamente fe-AxK. de

ria hum dos maiores ferviço s ,
que Por- J. C.

tugal poderia fazer á Europa. Mas ain- 14^8.
da que eu efteja perfuadido de que

a noticia da buííola particularmente

vieííe á noíía Europa da índia por via ^°^^
*^^*

«dos Arábios , aííim como a da im-

preffaó , e pólvora ,
que já havia na

China muitos feculos antes das via-

gens dos Europcos ao Cataio , no
tempo das Cruzadas , naó vejo que
conlle que eíle conhecimento fe nos
communicaíTe pelos Portuguezes ; an-

tes pelo contrario vejo que os Aucto-
res daó eíla honra a Flávio de Mel-
íe no Reino de Nápoles , dois fe-

culos antes das navegaçoens dos Por-
tuguezes.

Confervou-fe fempre huma per-

feita harmonia entre a. Corte de Me-
linde , e o General Porruguez. Eíle ,

que naó podia vifirar peíToalmente o
Rei já velho ,0 mandou fazer por dois

ofRciaes feus , de quem ElRei fe deo
por muito contente. Vafco achou to-

do o comm.odo para fe prover de man-
timentos

, e acodir a tudo quanto lhe
era necelTario. Alguns Mouros, e ín-
dios^, que naó eraó de Melinde , lhe pe-
dirão que os quizeíTe levar por paíTa-

gei-
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geiros á índia , e o Príncipe herdef-"

Ann. de ro lhe deixou pôr hum padrão com
J. C. as armas de Portugal em teflemunho

1408. ^'^^ ^^-^ confederação : deo-ihes hum há-

bil Piloto 5 índio de naçaó , em
^^"'^*

quem. teve grande confiança , e para
MOEL REI

j-gj^^^j-ç jç ^Q^^ ^ politica , O obrigou
a que lhe prometeíTe tomar na volta

o porto de Melinde
,

para fazerem
mais feguros os vinculos de amiza-

de 5 e tomar os Embaixadores
;,
que

em feu nome queria mandar a El-

Rei de Portugal.

O golfo de Melinde na Coíla de

Malabar he de quafi fetecentas legoas.

O Piloto poz logo a proa ao Norte,
e defcobriraó a ertrella pelas que ha-

via muitos tempos tinhaó perdido :

tornarão a paíTar a linha , e cor-

tando depois direito ao Indoílan

,

Í)anados alguns dias , ajudados de
ium vento favorável defcobriraó hu-

ma terra alta, que ainda por dois dias

naó poderão bem reconhecer por ef-

tar enevoada : ultimamente o Piloto

diítinguio os montes de Calecut , e

veio dar eíla feliz noticia ao Gama,
e tranfportado de alegria , como fe el-

le 5 c 03 feus tiveiTem chegado ao

termo dos feus trabalhos , deraó a Deos
folemnes acçoens de graças. Poucas

ho-
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horas pciííadas , tomou terra a duas mi
ihas abaixo delia Cidade a i8 de Maio Ann. de

de I45>9. havendo vinte dias que ti- ]. C.

nhaó partido de Melinde , c onze me- 1400.
zes depois de terem defamarrado de
1 • 1

^ D. MA-
Lisboa.

Bem que debaixo do nome de
^"^^'- ^^^'

índias Orientae: fe comprehendaó to-

das eílas amplas Regioens da grande

Aíia ^ que ficaó além do mar da Ará-
bia 5 c Reino da Perfia ,

propriamen-
te fallando ío fe pode dizer índia a

grande Região de terra firme , termina-

da ao Poente pelo Rio Indo ,
que

dá nome a todo efte paiz , e que
por efte lado a íepara da Gedrofia ,

e da Carmania, da Perfia , e de Aria-

na 5 províncias
5
que fe tíilatnó até ao

mar Cafpio. Tem pelo Norte es mion-

tes Imaos
y que faõ huma producçaõ

do Caucafo ^ e as dividem da Scythia ,

e Tartaria^ ficando-lhe ao feu Oriente

a China. Banha-a pelo Meio dia o
mar Oceano ^ chamado também mar
Indico

5 pelo qual fe entranhaó mui-
to as duas grindes Peninfulas áquem

,

e além do Ganges , entre o mar da
Arábia , e o mar da China , onde fe

acha hum Arquipe];^2o encrn.vado de
huma multidão de Ilhas fem numero

,

muitas das quaes por fi fó fazem
hum
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• hum florecente Eílado. Todavia a In-
Ann. de dia tomada em mais rigor , e redu-

J. C. zida a mais eftreitos limites , ao que

1499. ^^ mefmos naturaes cham.aó /«Jc^^w ,

contém as terras , que jazem entre o
.

*
^' Indo , e o Ganges , que rebentando

KOEL K El 1^1 T Jambos do monte Imao , correndo

Norte 5 e Sul ^ vaó vazar no mar das

índias.

Hoje quafi todo o IndoUan eftã

no Império do Graó Mogor , de quem
tem fiio conquiíla de quafi dois fe-

culos. No tempo , em que os Porm-
guezes o defcobriraó , cftava repartido

entre íinco Reis poderofos , cada

hrm dos quaes tinna feus Reis tri-

butários. Eraó elles os Reis de Cam-
baia , de Delli , de Decan , Narfmga,
e de Calecut. Efte ultimio era mais
conhecido pelo nome de Samorim, que
correfponde ao de Imperador , do que
pelo da fua Cidade Capital : feus ef-

tados eraó todos maritimos , e ie ef-

tendiaó por todo o Malabar.

Eíles principacs fucceííores de

Poro , eraó originariamente Gentios,

A Religião dominante da maior par-

te , e que ainda fe ronfervava com
efplendor , era a Idolatria antiga , e

as Orgias de Bacco ccnfervadas por

tradição. Via-fe entre elles a rnelrna^
dif-
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djftinçaõ de linhagens, ou de Tribus ,

de que nos fallaó os antigos Geogra- Ann. de

fos , e Auclores , que tem efcrito dos J. C.

faclos de Alexandre. Entre eílas linha- 1400.
gens diílinílas pelo nalcimento , e eter-

namente ciozas da fuperioridade
, que .

*
*''^"^'

rem humas fobre outras , fuperiorida-
^^^^ ^^*

de fundada fobre fabulas da fua ori-

gem 5 da fua Religião , as de maior
Calibre faó as dos Brâmanes dos Naires

,

ou Nobres,
Os Brâmanes oriundos do Tan-

gue dos antigos Gymnofofiílas , her-

deiros do feu efpirito 5 e difciplina,

faó os únicos depofitarios da Religião
dos feus maiores , Oráculos dos feus

Deofes 5 Interpretes das luas Leis , e
os únicos 5

que tem jus ao Sacerdócio,

e mlnifterio do Altar. Crem em hum
Ente fupremo , chamado Parabrama ,

o qual gerou três Deofes fuperíores a

tudo o mais, e que fegundo a opinião dos
"Nianigulos , todos juntos formão hu-
ma Divindade , bem que hoje no con-
ceito commum, e popular iejaó três

Deofes creados , e lubakernos , fobre
quem defcança em tudo o fer fupre-

mo. Brama o principal deiles , he o
Creador : delle emanarão os Reis in-

f :;riores , e todos os Entes viíiveis ,

e Jnvifiveis. Vichnçu he o Deos ccn-

fer-
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• fljrvador, e Pvoutren o Deos deílrui-

A>-N . de dor. Os Bracmanes em memoria áe£-

J. C. tes três Deofes trazem três cordoens

1499' ^^ii*^05 5 ^ comportos de três fios ca-

da hum de fua diíferen.te cor, que
D. MA-

ç^^ ^^^ teílemunho , e profiííaó da lua
noELREi

p^ ^ ^ pertendem que he huma idéa

eftragada da revelação do myílerio da
SantfíKma Trindade , e hum finai dif-

tincrivo do feu eílado, e linhagem.

Eftes três Deofes tem encarnado por

differentes vezes , e com formas diver-

fas 5 e tem alcançado dos demónios
muitas vivrtorias , que fe vem diverfa-

mente expreíTadas fob figuras emble-
máticas de Ídolos adorados nos feus

templos.

Além àcíies três Deofes , ha in-

íinitos outros repartidos em diverfos

Chorcams , ou Parai fos. As fuás idcas

acerca das encarnaçoens dos feus Deo-
fes dizem baílante relação com as

fabulas da mythologia dos Gregos ,

e as fuás varias esferas de Divinda-

des corrcfpondem ás idcas dos anti-

gos Egypcios, e Platónicos, de que

Jiímblico nos deo aííás larga noticia

no feu Livro dos myílerlos. A fua dou-

trina acercada Palingenefia, ou renaf-

cimento do mundo , e a tranfmigra-

çaó das almas , he inteiramente con-

for'
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forme a de Platão, e de Pythagoras.

Naó^ ha coifa mais extravagante do Ann. de

que a fua Religião debaixo da cafca ]. C.

das fabulas , com. cue eílá envolta. 1400.
Os principios da fua Moral feriaò ex-

celientes , fe foíTem coherentes , e fe .
'

a fua mefma Religião os naó alteraf-
^' ^^ ^^*

fe 5 e corrompeíTe. As fuás ceremo-
nias iegaes faó fem conto , mifturadas

com todos os horrores do culto da miili-

cia do Ceo , de todas as íaruidades

da Aftrologia judiciaria , da Magia ,

e de huma luperftiçaó taó miúda ,

que fe pode dizer que chega ao ulti-

mo excelTo.

O Vedam , dividido em finco li-

vros contem toda a fua Religião , miyf-

terios y e preceitos. Tem-no por tra-

dição immemorial , e he entre elles

taó reípeitado como entre nós as San-
tas Efcrituras , e ellá em hum idio-

ma taó antiquado , que poucos ha en-
tre elles

5 que o entendaó. Os com-
mentarios lupprem o texto , e fazem
humeíludo, que he quafi toda a occu-
paçaó da fua vida. Começaó-no òqÇ-

de o primeiro ufo de razaó , e á pro-
porção que crefcem em annos , faó
admittidos a conhecimentos mais ele-

vados, aos gráos das fuasUniverfidades,
e ás diíferentes ordens da fua Jerarquia.
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'^ Eíle curfo de Eíludos he ao mefmo
Ann. de tempo hum curfo de iniciaçoens, cu-

J. C. jas provas faó hum duro noviciado ,

1499. ^ ^'^^ mais afperas á medida que vaõ
fendo promovidos a graós mais ele-»

D. MA-
^g^j^g ^ Q confequentemenre mais fan-

KOEL Rti
^Qg j^^ ç^^ conceito. A fua vida ge-

ralmente he muito cheia de aufterida-

des, e fujeita a infinitos preceitos le-

gaes. Naó comem coifa
,
que tenha

vida 5 vivem de efmolas , e capricnaó

de extrema regularidade : regularidade

apparente , que aííombrando povos
íummamente ciados á fuj^erfliçaó , faz

que fejaó o objecto da lua veneração,

e lhes infpira tanta vaidade das fuás

peíToas , e tanto defprezo dos mais ,

que o mais miferavel da linhagem
dos Brâmanes , fe teria por mancha-
do 5 fe foííe tocado por hum Rei ^ ou
fe comcíTe com elle , no cafo que os

,
Reis próprios naó folTem Brâmanes ,

bem que naó ponhaó duvida em fe-

rem feus cozinheiros 5 ou fervíios nos
mais vis emprê.^os.

A aufteridade de vida naó he em
todos a mefma : varia conforme as fei-

tas 5 e dirrerentes Deofes
, que fervem

por profiíTaó com mais particularidade.

Huns vivem no mundo , outros reti-

raó'fe delle j huns cazaó-fe , outros

pro-
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profeííaó o celibato : alguns ha, que vi

vem em grandes- Communidades , e Akn. de

outros, que fe entranhaó nos ermos : e J. C.

entre eftes ha muitas ordens de Peni- 140;^^.

tentes , cuja vida he cruamente dei-

xiumana, oue fenaó pode ler fcm hor-

ror as cruezas , com que le hao coniíi-

go próprios.

A iegunda linhagem he a dos

Nobres repartidos em duas claíTes ,

•a que fe pode chamar primeira , e fe-

gunda Fidalguia. A primeira he dos

Raias , ou Caimaes , que faó peque-

nos Soberanos , ou outras peíToas au-

òtorizadas , como entre nòs os Duques,
Marquezes , Condes &c. A fegunda
Nobreza comprehende os Naires puros.

Eftes fazem proíiíTaó das armas, e íe

criaó de idade de fete annos nas Aca-
demias, que fazem, a 5 vezes das Eíco-

las da noiTa antiga Cavaliaria na Eu-
ropa, faõ extraordinários os rigores ,

e fe faem deilrros na Arte militar, bem
fe pode dizer que o comprarão com
terríveis provas. Nem podem fervir

nos Exércitos , nem trazer as armas
por compoftura , fem que feja primei-

ro armado cavaileiro com todas as ce-

remonias paíTados alguns annos ,
que

terminaú o curfo dos fcus penofos ef-

tudos.- No tempo dcíles exercícios aá-

Tom, L H qui-
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— quirem huma grande deíenvoltura ,

Ann. de torça , e ligeireza indizivei , e hum
j. C. deíprezo á morre fuperior a tudo ifto.

j^oo. O^ NaireSja guc châmã.ò ylmouco^ ^ e
que tem. jurado a vida a al^um Prin-

^' ^^~
cipe, faó os mais arrifcados c formi-

^^^^ Kti
^j^ygjy ^

pQj- Guanco fieis ao juramen-
to naó faltaõ em leguir leu amo até

ao fepulcro , e para o laivarem naó
ha riíco , em que íenaó metaó

, géne-

ro de morte , com que naó inviftaõ.

Com tudo íÁo làò luperfticiofos em
extremo , e altivos nas fuás fuperíliço-

ens 5 bem que pobres , e miferaveis. A
penas encraó em huma rua começaõ
a bradar gue fe retirem , e deípejcm

,

para os nao mancharem, fe lhes to.:ar al-

gum do povo baixo. O mais fingular

he 5 íuítcntarem muitos juntamente hu-

ma mulher ,
principalmente fe faó ir*

maós 5 a quem trataó fem ciúme : as he-

ranças paíTaõ aos filhos das irmãs , ou
de outros parentes da parte materna.

As outras caílas de povo miúdo
fe diftinguc , como nos conta Heró-
doto dos primeiros Egypcios

, pelas

profiiToens, em Negociantes, lavrado-

res, porqueiros , vaqueiros , é até la-

droens. A mais mefquinha de todas

he a dos Farias
, que com?m carne

de animacs , por cuja caufa faó t.\ó

abo-
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abomináveis ,
que a penas fr.5 avalia- '

dos por homens. Ann. de

A condição das mulheres he aííás J. C.

pciíofa na índia, pela obrigação
,
que i^c^^.

tem de le queimarem fobre o corpo

de feus maridos , lobpena de incorre-

rem no maior deiprezo , e lerem obri-

gadas a fe proílituirem para o íervi-

ço dos Templos ; abominação auclo-

rizada pela lua Relig^iaó
,
juntamente

com o deshumano coftume de fe dei-

xarem efmagar pelas rodas dos carros

de 3 ídolos 5 ou de fe deixarem bar-

baramente matar em honra delles.

A nada he comparável a magni-

ficência dos feus templos , ou Pago-
des 5 a fer verdade o que nos fegu-

raó alguns Auclcres
,
que fomente o

Pórtico de hum deites Templos , on-

de fe guardavaõ as viclimas deílinadas

para os Sacrifícios , fe compunha de 7C0
colunas, que emparelhavaó em belle-

za com as do Pantheon de Roma.
Pode-fe dizer que ombreavaó , ou talvez

desbancavaó os edifícios do antigo

Egypto. Os feus Pagodes faó ainda

muito ricos, os feus Moftelros muito
numerofos, e muito bem edificados ,

íeu5 Ídolos cheios de jóias de muito
grande valor , de forte que fe faria

huma grande idéa da fua Religião ,

li ii f«
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^^ ;- fe ella íe avali.iíTe pela opulência-

Ann. de Calecut, que era enraó o aíTento

J. C. do Sacerdócio, c Império, era tam-

lAoo. '^'^^^"'-"^ ^ Cidade mais populofa deftas

.
' Regioens , e a feira univeríal de todas

^* ^^^~
as ricpezas do Oriente. Yhò-fc girar

íOEL REI
^^^ negocio os diamantes , e prccio-

fas pedrarias das ricas minas do In-

doílan 5
pérolas , oiro

,
prata , âmbar

,

marfim , loiça , fedas , pannos pin-

tados , algodão, indigo , aíTucar , ma-
deiras preciofas , r. remas , e geralmen-

te quan.o pode concorrer para o ufo,

e mimo 3 da vida.

O Incoílan ]ic cortado por huma
cordilheira de m.ontes

,
que o feparaó

pelo meio, e vai fenecer no celebra-

do cabo Comorim. O mais pafmofo

he, que no mefmo clima, na mefma
eflaçaó , e cm taõ pequena diíkncia

ouanto he a groíTura deíles montes ,

jaó reguladas as fazoens taô alterna-

damente ,
que ao tempo que os de

Lellc tem hum Eítio muito enchuio
,

e formo fo , eftaó os de Poente ala-

gados de hum rigorofo Inverno , que
dura pelos mezes dos calores da Euro-
pa. O Inverno fcnte-fe mais pelas chu-

vrs aturadas , c ventos taó fortes
, que

fazem impraticáveis os mares da ín-

dia , do que pelo rigor do frio ;

o
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O que obriga aos Eílrangelros ,
que fa-

bem o tempo prefixo , a prevenilos , Ann. de

aproveitando as monçoens
,
para íc re- }. C.

colherem, e os naturaes do paiz a fal- i^nç,
varem as fuás cmbarcaçoens , metcn-
do-as uelos eftciros , ou euardando-as

^'
'

Â r ' i:OEL KEiem armazéns , onde as ccniervao.

Como o tempo , em que o Ga-
ma chegou á índia foi ri^orofamcnte

neíle , ifto deo ainda melhor íinal de

virem, de paizes remotos , do que a figu-

ra dos feus navios, e quaó pouca no-
ticia tinha daquelles mares. Quiz íua

boa ventura que, chegando os que elle

mandou a terra dar conta ao Samorim
do motivo da íua vinda , encontraf-

fem alli hum ellrangeiro ,
que tirando

pelas feiçoens quem feriaó pouco mais
ou menos , lhes perguntou em bom
Hefpanhol , que demónio os conduzira
alli 5 e que hiaó lá buícar ; e dando-íe-

Ihe depois a conhecer , lhes tomou tal

aífeiçaó , e foi taõ eíTencialmente pref-

tadio
3 que fe pode dizer que a fua ial-

vaçaó lhe velo da parte d'onde me-
nos o devi ao eiperar.

Era efte hum Mouro natural de
Tunes 5 chamado Monçaide: fabia mui-
to bem a língua Heípanhola , e trata-

ra com os Portuguezes em Oraó ;

c bem que inimigo dellcs por pátria ^

'

e
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e Religião , como em todas as naço-
Ann. de ens ha homens honrados , em quem

J. C. a probidade faz juíliça ao mereci-

1400. memo verdadeiro , a pezar da va-

riedade de doutrina , e cinmes da
* ~ nacaó , lhes tomou tal afieiçaó , que as

GEL REI
yj£^-Qj-i^s

^
qijg ei^^s tinhaó alcançado

em Africa , a tinhaò feito avultar , em
vez de a diminuir. Era o feu oiHcio

em Calecut Corretor , e agente do
commcrcio : e tinha por amigo outro

Mouro daquelles
,
que Vafco manda-

va em companhia de hum dos degra-

dados ; de íorte que recebendo-os em
fua caza , fe inclinou a fervir os Por-
tuguezes com fmceridade , e politica

,

que Deos depois premeou nelle com
a graça da converfaó.

Tendo tratado primeiramente com
o Catual

, que era o Miniftro encarre-

gado das coifas do commercio em Ca-
lecut 5 e alhanado as primeiras diiHcul-

dades , tratou primeiro de pôr em fe-

guro a pequena frota, mandando-a para

o porto 5 que difta alguma coifa da
Cidade. Houve-fe depois por modo,
que, vendo o Samorim adulada a fua vai-

dade , e intereiTe,por fer bufcado por
huma naçaó nobre

, guerreira , rica
,

e poderola , vinda do outro cabo do
mundo cm bufca da lua amizade , e

a pe-
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a pedir-lhcpor mercê lhe abriíTe es fcus •

portos 5 cuiz receber o Gama como Akk. de

Em.baixador de hum dos maiores }. C.

Monarcas. 1499.
Como para efte fim era convenien-

te qne o General apareceíle em pef-

loa 5 rez líto hum embaraço no con-

felho em razaó da defconfiança , que
os Portuguezes tinhaó de todas eftas

coftas barbaras , e ate entaó defcc-

nhecidas. Paulo da Gama , irmaó do
General , encontrava com as maiores

forças que nenhum outro , o leu de-

fembarque , e trouxe os outros ao Teu

voto com razoens mui; o folidas ; mas
Vaí^co da Gama ,

que era hum homem
de anime , naó quiz dar ouvidos a al-

guma deftas razoens íuggeridas mais
pelo Tangue, e pelo fuílo , do que pe-

la prudência. Cortou com a lua re-

foluçaó todas as diíriculdades , e ten-

do dado regimento a feu Irmaó
,
para

fazer as vezes de General em feu lu-

gar 5 e mandado a Nicoiáo Coelho pa-

ra commandar os bateis , chesando-cs o
mais próximo a terra , que podene , a

fim de íe poder recolher a elles , íe o
cafo o requereíTe , mandou a Paulo

,

que, ainda quando o vi fie trazer crava-

do o punhal , antepozeiíe o ferviço del-

Rei ao cuidado da lua vida : que naó
íi-
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fizeíTe o menor movimento pelo falvar,

;Anx. de e íoccorrer ; mas que íe aparelhaíTe

J. C. fem demora
5
para voltar a Portugal dar

1499' conta a ElReiíeu Senhor, das circumf-

tancias da íiia viajem , do defcobri-
MA-

J^^gp_^Q ^^2 índias , e do leu triíle
JíOEL KEI ^^^. no.

Eile difcurro do General eipremô-

o a todos as lagrimas dos olhos ; mas
elle confervando fempre a prefença do
animo , e hum ar intrépido, que alen-

tava os ânimos deicahidos , efcolheo

<ioze pcíToas, para o acompanharem ,

mandando-lhes que íe preparaíTem com
o aceio conveniente á occaíiaó , como
elle também Ic preparou. Mandou
aparelhar os bateis , e defembarcou en-

tre íiilvas de artilharia dos navios , ao
fom de tambores , e pilaros , e trom-

betas , o que tudo íazia himia certa

pompa , e efpeclaculo a quem fazia

eílimavei a novidade.

Recebido pelo Canial
, que o ef-

pcrava ao dclembnrcar , acompanhado
de duzentos homens

,
parte para lhe

levarem o faio , e parte para o efcol-

tareni,com grandes demonílraçoens de

amizade ^ e politica o fez fubir a hum
palanquim , e eile fe meteo em outro

:

os Portugiiczcs da ccrrpanhia os hiaó

feguindo dois cm dois , metidos eni

hum
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hum motim de povo , que concorria ?

4Íe toda a parte puchado da curJofi- Ass. de

dado , â quem a íi^^ura , e veílido dos j. C.

novos holpedes pareciaó taó extrava- i^on.
gantes, como os índios pareciaó aos

Portu^uezes. ^; ^^^"

Cumpria caminhar aííim até Pan- ^^^^^ ^^*

darane , Caza de prazer do Samorim,
onde entaó affiílla, fmco milhas diílan-

te de Calecut. Paííarció por cila Ci-

dade fem fe ahi demorarem , e foraõ

dormir em hum lugar fora delia : no
dia feguinte tornarão a caminhar , e
encontrarão no caminho dois templos
de ídolos 5 onde entrarão. Os Portu-

^uezes y que eftavaó períuadidos de
que todos os índios eraó Chriílaós an-

tigamente convertidos á Fé por S, Tho-
mé, julgarão ferem I.^reja? , e coníir-

mou-os neifa cpiniaõ verem os Brâ-

manes 5 que :í porta lhes davaó as fuás

aguas lurtraes^ que elles entederaõ fer

agua benta , com a qual fe benzerão
-com muita devoção : depois offerece-

raó-lhes humas poucas de cinzas fei-

tas de bcíla de vaca
,
que com gran-

de humildade puzeraó na cabeça , e ,

tendo entrado nos Templos ajoelharão

aos ídolos. He verdade que a fua fi-

gura os enganou, e fe tranquilíizaraõ

com a de hum, que arremedava bem ív «

da
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da Mái cie Deos coin o menino Jeíiis

Ann. de nos braços ; e pronunciando alguns In-

J. C. dios o vocábulo Martan , entenderão

I49p. clles que era com eíTeito aqucUajC a

honrarão com toda a devocaó , oue Te
D. MA- r . r . , ,

.-" ' 1

^.^^ labe ícr particular a nação i''ortueueza
^OEL KEl i^

TiT'- J o Jpara com a jvlai do Kcdemptor j mas
hum delles

, que defconfiou mais , ex-
clamou : ,5 Que elle adorava a Deos, e

35 que reaquciles craó Diabos ,renuncia-

55 va de todo o coração 5, "\''arconaõ pô-
de foíler o rifo ao ouvílo , mas nem
elle , nem os outros o moftraraó

,
por

quanto o feu rifo era do agrado dos
índios.

A hum deílcs Templos veio ef-

perar o Embaixador o irmaó do Ca-
tual , de maior dignidade , e acompa-
nhado de grande numero de Naires ,

com companhia mais limpa, e nobre

do que a primeira : Vaíco da Gama
fubio a outro andor rico , e magnifi-

co , e cftava taó fatisfeiro da fua lor-

te, que muitas vezes repetia com com-
placência : ,5 Que bem pouco le enten-

5, dia entaóem Portugal ,que taó longe

5, de lá fizeíTem á naçaó tamanha hon-

5, ra, como a que elle recebia entaõ. „
Chegarão em fim aos Paços del-

Rci. Os grandes do Eíbdo vieraó re-

ceber o Embaixador á entrada , e o
acom-
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acompanharão per finco grandes pá p
teos 5 a cuias porras Havia Guardas, Ann. de

que com paos afaílavaó o povo, mas J. C.

era tal o empenlio de ver os eílràn- 1499,
sreiros , e tamanha a prefia ,

que hou-^
. r • ' 1 ^ r ] D. MA-

ve miUitas tendas , e alguns abalados.

A fala da Audiência, grande, e ác[-

abafada , eftava armada de rica tapeçaria

de varias cores : o chaó eílava alcati-

fado de veludo verde, e toda em roda

amobelada de cadeiras poílas em modo
de am.fitlieatro , e muito ricamente

eitofadas. No fundo da fala eftava hu-

ma efpecie de cama, a que elles cha-

maó Catei, onde eílava lançado o Sa-

morim com a cabeça febre aJgumas al-

mofadas. Moítrava ter mieia idade , de

boa figura , e agrado : tinha na cabe-

ça huma efpecie de carapuça em for-

ma de tiara , ou m.itra ; vcília huma
túnica branca de algodão femeada de
rozas de oiro, que lhe chegava ao

joelho, e era todo o fcu veílido : nas

maós vários anéis de oiro com pedras

de valor ineftimavel. Os braços , e
pernas nuas, e enfeitados com bracele-

tes com tanta, e taõ rica pedraria, cue
deslumbrava. Tinha diante dois gran-

des vafos de oiro , n'hum dos quaes
eftava o betei, que lhe m.i n: firava hum
Grande dosm.ais chegados parentes, e
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' e o outro cheio d'agoa para lavar a bo-
Ann. de ca 5 e cfcarrava em huma bacia do

J. C. mefmo metal.

I4(;)9. Apenas appareceo o Embaixador
na entrada da iala , fe encaminhou

' * " para elie o Brâmane , cu Pontífice da
Corte 5 velho venerando pelos annos ,

e pela dignidade , e o conduzio até

ao meio da fala , e o apreíentou ao
Rei. Feitas as cortezias ao modo do
paiz 5 de que já cílavaó inílruidos ,

os mandou íentar o Samorim , e depois

mandou repartir por elles algumas fru-

tas , e outros acepipes ,
que os Por-

tuguezes comerão de boa vontade , e
ou o Samorim gollaffe do modo , com
que comiaó os eílrangeiros , ou do feu

ar 5 fallava manfo com o Fidcdgo , que
lhe aprefentava o betei , e parece que
elies eraó o aíTumpto da paleftra , e que
íoigavaõ com elles. Acabada a comi-

da pedirão os Portuguezes de beber,

e lhes deraó agua , e querendo elles

accommodar-fe ao ufo do paiz de be-

berem fem tocar no vafo com os bei-

ços 5 para fenaó enfovalharem , fizeraõ

ifto tam mal
, por naó eftarem aveza-

dos 5 que deraó novo aíTumpto de rifo,

O Samorim mandou depois dizer

ao Embaixador
,
que elle podia com-

municar a fua legação a alguns daquel-

les

J
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ks 5
que o acompanhavaõ. Vaíco da

Gama' enrendendo que a honra de feu Ann. dç

amo Te iniereíTava niílo , C|ue elle jul- 3- C.

gava huma eípccie de delprezo , ref- i^c^c^,

pondco com altivez , que os Reis fó

communicavao com os Keis, e com
feus Miniftros , prefentes poucas peí- ^ ^^ ^' ^

foas : o Samorim , que conheceo eíla de-

licadeza 5 teve a complacência de ccn-

defcender com a fua vontade , e paf-

fou a outro quarto , para onde elle foi

em peííoa com alguns olHciacs.

Alli fe lêo a carta delRei de Por-
tugal, e Vafco fez huma falia

, que
continha quafi o mefmo , e a tudo ref-

pondeoo iSamorim com muita bondade,

com grande concifaó
,
que bem incul-

cava o cafo. que cUe fazia da aliança

de hum Príncipe, que fe anticipava por
modo taó gí-âto , e moilrou eílar prom-
pto a favorecer o commercio , huma
vez que fe lhe notiíicaíle quaes gé-
neros fe haviaó trazer , e quaes fe buí-

cavaó. Tendo depois perguntado aa
Embaixador qual queria antes viver
com os Mouros , ou com os Chriftaós>

ifto he com os índios Gentios
, que

o Gama avaliava como Chriílaós , o tor-

nou a mandar reconduzir para Odecut,
e lhe mandou dar cazas para elle , e os
da fua companhia ^ onde foi tratad9

correi-
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corrcrpotidetitemente á íiia dignidade.

Ann. de Até aqui tudo fuccedeo bem ; mas
J. C. fobrevieraõ duas coifas

,
que alrera-

j ,„^^ raó todas as cfperanças do bom fuc-

ceíTo. A primeira foi o naó ter o Ge-
r. MA-j^^j,^^ modo de prefentcar dignamente

jíOEL REI ^Q Príncipe , a quem era mandado j

o que lhe oírereceo era de taó pou-
co valor , que fe defdenhou com def-

prezo : bailaria qualquer raridade da
Europa

, porém ifto naõ lembrou á
Corte de Portu^,al. Vafco fe defcul-

pou o melhor que pôde. DiíTe „ que

55 os Portuguezes havia quaíl hum fe-

5, culo que buícavaó caminho para che-

55 ^arem á Corte der Imperador das

55 índias : que quantos Capitaens até

55 agora tinhaó fido mandados , fe tinhaõ

55 recolhido defefperados de fazerem

55 eíle defcobrimento : que ellc mef-

55 mo partira muito duvidofo de o le-

55 var ao fnn , e que chegara lá depois

55 de inexplicável trabalho : que a ami-

5, zade delRei feu amo valia m.ais que

55 quantos prefentes do mundo , e que

55 fe qucriaó prefentes
,
quando elie ,

. 55 ou os que líie fjccedefíem voltaífem

55 á índia, CS trariaó de tamanho valor,

55 que^ deíTem a verdadeira eílimaçaó

55 (10 Principe5 de quemelle era vaíTal-

55 Io 55. Eftas razoens eraó verdadeiras,

e
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e legitimas , mas era coifa bem trifte

naó ter para ciar mais do que boas Ank. de

palavras a buma naçaó intcrcííeira , em J. C.

que he coílunie naó entrar nunca com i^c^g,

as maós vazias diante dos Reis, e Teus

Miniftros. ^^""l

'''"'

Mas o que arruinou tudo , e foi
^'^''^ ^^*

caufa fegimda do ruim fucccífo , foraó

as diligencias , com que os Mouros fe

empenharão pelos arruinar. Naó fe

amotinarão fomente em razaó do ódio

,

que tem aos Chriílaós , houve aqui

mais politica , do que Religião : ti-

nhaó em Calecut hum grande commer-
cio 5 e daqui paííavaõ ás Coílas d'

Africa 5 e Arábia , e eraó os unicoi

depoíitarios de todas as riquezas da

índia , de que a Europa fe provia por

elies , como da primeira maó j e ven-

do que os Portuguezes abriaó eíte

caminhão , receavaó juftamente que
]hes tiraífem efte trafego. Alenta-

do o feu ciúme com efte motivo , íe

determinarão a perdòlos , para atalharem

hum m.al
,
que temiaó , e trabalharão pa-

ra que naó voltaííe hum fó a Portu-
gal com a noticia deíle fatal defcobri-

mento. Com dinheiro, que repartirão

fem mefquinharia , com.praraó o Catual ,

e niaiorcs Miniftros , e mudarão a ten-

ção
5 que havia a favor dos novos hof-^

pc.
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pedes 5 a quem jií tinha defacreditado
j^Kx. de a fua pobreza, e cheearaó a oíFere-

3. C. cer requerimenios ao Samorim , nos

1400. ^p^-es pintavâó 09 Porraguczcs , como
yy miíeraveis Piratas , fem fé , fem hon-

^'^ ^'^"33 ra 5 e que em toda a fua derrota ti-
yOi.L REI

^^
^1,^^ deixado veíli^ios da fua cruel-

j5 dade, e periidia , cie que eraó fegu-

33 ros abonos o que elles tinhaó obrado

^3 na fua paílagem em Mo ç?.mb
i

que , e

3, Mombaça. Accreícentav.vóa ifto, que

33 fe era verdade o que elles affoalhavaó ,

33 íerem vafTallos efe hum Monarca po-

33 derofo 3 com maior razaó íe deviaó

,3 opporás pertençoens de huma naçaó

33 altiva 3 a quem a ambição, edefejo de

33 conqu;ítar3 traziaó do íim do mun-
33 do 3 e que por toda a parte dava

3, moíkas de tyrannla , do que dar-lhes

,3 favor com perjuizo dos Mouros 3 que

33 havia tempo immemoriiíl3 que cõmer-

3, ciavaó neiles paizes com paz , e com
33 tanto lucro do Ellido 3

que nos di-

33 reitos de entrada . que pajavaó , tinhaõ

3, a renda mais apurada do Monarca. ,,

Eflas razoens , apoiadas fob maó,
fizcraó o feu efFeito , e fiicilmente

conheceo Vafco da Gama a mudança
da Corte a feu refpeito , aviílido alias

por Monçaide 3
que foi taò honrado ,

"que naó quiz entrar na confpiraçaó

dos
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clo3 da fua feita , íe vio de repente

metido no maior rifco, em que mm- A:-::, de

ca eítivera 5 e comprehendeo iodas as ]. C.

confequencias , que podiaõ orl.;5Ínar-re 1400,
deíla conípiraçao ; com tudo nao per-

deo o acordo : attento a tudo eC:r2YCo ^'
""^^

primeiro aos navios , que tiveíTem rei-
""^^^ ^^*

guardo fobre fi, e o leu eííencial cui-

dado era embar:ar-íe , o que com er-

feito confeguio ; mai primeiro foi ne-

ceííario dcsiazer muitos enredos , dif-

íimular, e vencer muitos procedimen-

tos ruins. Confeguio em fim faliar ao
Samorim , e moítrar a juftiça da [u.i

caufa 5 e tendo deixado em terra co-

m.o reféns algumas mercadorias , fe re-

colheo a bordo com jMonçaide
, que

fenaó deo por fe^uro entre os fcj.s ,

e quiz acompanhar a foriuna do Gene-
ral 5 a quem fempre fora fiei. Vendo -fe

entaó o Gama hum pouco mais defaba-

fado 5 algumas repreíailas que fez a tem-
po, e alguns índios

,
que lomou , fcrvl-

raó para fe Lhe entregarem as fazendas ,

e reféns : ultimamente orteve do Sa-

morim Iiuma Carta para ElR^-i fcu amo,
na qual ePce Príncipe 5, moftrava eftimar

,5 muito a aliança ^ queElIvei de Portu-

,, gal queria contrahir com elle , e defcul-

„ pava de algum modo o feu proceder ,

^, pela falta de intelligcncia dos feus Mi-
Tom. I. I „ ali-
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-i-
;, niftros com os Ponuguezes , e pro-

Ann. de,, mct:a a liberdade do commercio, com
]. C. ,, tanto que íe fizelTe fem violência , e

1400. 55
^'^"^ perjuizo das outras naçoens, que

55 eraõ já lá antes ds poíTe delle , e que
^' ''*^"^~55 eilc por forres razoens devia confcrvar.

KOELREi
Satisfeito o General com efta le-

ve vantajem, foltoa as velas para as Ilhas

de Anchedva , aíTini chamadas em Ará-

bigo 5
por ferem finco. Eftaó fituadas na

coíla fincoenta legoas allima de Ca-
lecut. Aqui tendo efpalmado os na-

vios 5 e teiro aguada , fe fez outra vez
ao largo , onde as calm;irias o reti-

vcraó muito tempo antes de chegar

á Cofta dWfrica. A primeira terra , a

que chegou , foi á Cidade de Maga-
aaxò 5

que falvou coma artilharia, fem
fe demor.ir mais por hum refquicio de
má vontade , e defgoílo

,
que tinha

contra os Mouros. Pa-Tou a Aleli nde
,

onde recebeo o Embaixador
5
que efte

Rei lhe pedio , que trouxe.Tc a Por-
tugal : tendo depois tocado na Ilha

de Zanzibar , oncfe foi muito bem re-

cebido 5 e nas Ilhas de S. Jorge per-

to de Moçambique , onde deixou o
feu navio S. Rafael

,
perdido em hum

baixo de arèa , dobrou o Cabo de Boa
Efperança no mez de Marro do anno
de I4pf; 5 c foi a fua derrota pelas

Ilhas
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Ilhas de Cabo Verde , e Açores , e

chegou em fim a Lisboa no mez deANN. de
Setembro ,

paííados mais de dois an- J. C.
nos depois da fua partida , trazendo 1499.
fomente ílncoenta homens dos 17O
com que partira. Tinhaó acabado de ^' ^'^^

efcorbuto , e outras moleftias
,

parti-
^'°^^ ^^'

cularmente Paulo da Gama , que dei-

xou fepultado na Ilha Terceira. Vaf-
co da Gama teve grande magoa da
perda defte irmaó

,
que lhe naõ era

inferior em merecimento , a pezar de
tudo iílo foi baftantemente feiiz , por
quanto depois de paíHir tantos traba-

lhos em mar , e terra , bem fe pode
ter a fua volta como huma efpecie de
milagre.

Vafco da Gama , antes de entrar

na Cidade , teve huma novena na Er-
mida de N. Senhora , onde antes de
partir tinha feito as fuás devoçoens ,

para dar a Deos folemnes acçoens de
graças pelo ter falvado de tantos rif-

cos. , ElRei
,
que já eftava informado

de todas as circumílancias defta via-

jem por Nicoláo Coelho , que com
tormenta fe feparára de Vafco da Ga-
ma nas Ilhas de Cabo Verde , e que
entrara no Tejo aos 10 de Julho , o
mandou vifitar da fua parte pela pri-

meira Nobreza do Reino > e depois

I ii lhe
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'^ lhe fez huma folemne entrada como
AxNN. íie a hum Príncipe, e feílejou a fua vin-

J. C. da com públicos diveriimenios de tou-

1400 ^^^ ' fo^os , e luminárias i e para lhe

dar premio competente, lhe tez mer è
^- ^'^' de poder ufar de Dom , e que accref-

KOEL REI centaíTe no efcudo das. Tuas armas hu-

ma peça das da Coroa : nomeou-o Al-

jiiirantc das índias , cem niii eí-udos de

renda , e licença para poder empregar

todos os annos duzentos (.r::zidoi eiix

mercadoria, , exempras de d rei tos ,

para mandar para a índia , os quaes

rendiaó quafi 700 cruzados , e pe'o.

tempo adiante o fez Conde da Vidi-

gueira. Pr-^.nIou eftj Príncipe também,
e á proporção do fcrviço , todos quan-

tos tinhaó enirado neíii expedição ,

de fone que nenhum, que mereceiíe pre-

mio , fe podia queixar de naó ter par-

ticipado dos feus benefícios.

E para fazer eterna a memoria
dcíle fucceíTo , como Principe verda-

deiramente Chriftaó , tendo mandado
ílar a Deos íolemnes acçoens de i;ra-

ças per todo o feu E fiado, ro.anclo'a

ediíicar hum foberbo Templo debaixo

da invocação da JVIái de Deos no m.ef-

mo fitio , onde eílava a pequena Er-
mida do Infante D. Henrique , e

hum Convento da Gricm de S. Je-

ror
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ro*^vmo 5
pnra a fcrvirem : doroii eíte •

Co-^.vento cie grandes rendas , cem A^tr, de

o^r''^aça5 de receberem alli para dou- J. C.

tr nar.^m todos os mareantes
,
que rlli i^go,

qMÍzeíTe*n rcr exercícios de devoção :

qiíz qne efte Tanto lu^pr tivefTe o ^' "'^'

rome de Belém , que era o do íit"o
^-^^^ ^^*

do nafcimento do Re^^gatador do mun-
do , e bem que o efcolheiTe para fe-

p-^hura fua , e dos Reis feiís lucceííoí'

rc3 5 parece que quiz pariiciilarn-iente

honrir ao Infante D. Henrique
, pri-

me"ro motor das viajens , e defcobri-

mcntos do 3 Por u^v.ezes ; pois fez

pôr a Eílatua defte Priucipe no lugar

mais eminente fobre a porta principal

da Igreja, impondo novos encargos aos

que já havia , para rogarem pela alma
deíle grande Príncipe.

Naó havia co la mais apparatofa

para D. Manoel , do que a v^íta que
os feus deíco-rme^tos lhe repreíen-

tavaô , e o que entaó íigurava no m.un-

do. Herdeiro prefumptivo por hum fi-

lho
5 que acabava de ter , de todos os

Filados dos Reis Catholicos Fernan-
do 3 e Ifabel pela Infanta de Hefpa-
nha fua efpoía , eftava em vefperas

de fer hum dos ma'S potentados Prín-

cipes da Europa : cá rjandeza , e nu-

mero deílas Monarquias accreicentava

cl-
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elle o commercio das três partes maio
Anx. deres do mundo Africa, Afia, e Ameri

J. C. ca , em razaó dos defcobrimentos que

i^co. 'ícabavaõ de fazer os Portuguezes , e
*

_ Caftelhanos ; de forte , c|ue alentado fe-

bre maneira deflas aduladoras efper.m-
^OEL KEi

^^^ ^ ^.^^ jl^^ dando cuidado o ver ef-

gorado o fcu Erário , os infinitos riP»

cos de viajens taó compridas , a per-

da de tantos navios , e de tanto nu-

mero de vaíTallos
,
que acabavaó nes-

tas nave^açocns , alTeniou que naõ de-

via abr.r maó dos bens ,
que podiaó

accrefctr áRelij^iaó, e ao Eftado , e
fe confirmou de novo nas fuás ten-

çoens j e accrefcentando aos feus no-

vos títulos de Senhor da navega-

ção , Conquiíla , e commercio d'Atri-

ca 5 Arábia , Pcrfia , e índia ; naó fe

deo por contente com remettcr al-

guns navios 5 mas aparelhou frotas de
poder 5 que podeíTem dit^ar Leis em to-

da a pane onde cheí;aíTem.

A primeira
,
que fe aparelhou , eíle*

ve preíles a levar ancora no mez de
Março do anno feguintede 15CO. Coní-
tava de 1 3 velas , em que embarca- •

raõ 15CO Soldados, alem da marinha-

gem. Foi General ãcíiã. armada Pe-
dro Alvares Cabral , homem Fidalgo,

hindo por fegundo outro Cavalheiro ,

poc
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por nome Sancho de Tovar ; todos os

mais Capitaens eraó pcffoas de mcrc-ANN. de

cimento , e experiência. ]. C.

Era o regimento 5 que levava Pe- irco.
dro Alvares Cabral , o ir á Coíla de

Soíala bufcar noticias do feu commer- ^' ""'^*

cio, vifitar 03 Reis da Coíla de Zan- ^^^'^ ""^^

guebar , e particularmente o de Me-
linde 5 a quem havia entregar o Em-
baixador

5
que o Gama tinha trazido ,

e trabalhar por fazer aliança com ef-

tes Príncipes , alTentando , fe podeífe

íer 5 "alguns Titios neila Coíí:a5que fer-

viiTem de efcalla , e feitoria para as

viajens , e voltas da índia : daqui

devia enfiar direito a Calecut , c dili-

genciar com todos os me" os de bran-

dura, que o Samorim dcixaíTe alTentar

huma feitoria ncíla Cidade
,
que po-

áeÇ[c fervir para fe fazer feguro com-
mercio entre as duas Naçoens , e per-

fuadilo occultamente a que fe desti-

zeííe dos Mouros , com efperança de

que tiraria maiores lucros cios Portu-

guczes , do que de ouira Naçaó algu-

ma. Ultimamente fe devia empenhar
com elle

, para que permittiíTe que nos
feu3 Eftados prégaífem o Evangelho
fmco Rcligioíos Francifcanos , repre-

fentando-lhe eíle ponto únicos , como o
maior^ bem , que lhe podia bufcar , e o
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maior final , cue ihe podia dar de eftima-

A>N. de çaó ; e fe o Samorim fe moftraíTe re-

]. C. belde a rodas eftas propofiçoens , lhe

1 5C0. í^-o^^vcííe Cabral de declarar guerra aber-

ta , e vingar por todos os caminhos
^* "^'^ 03 ruins m.odos , cem que fe houve-

ElRei anres de elle partir ,
que-

rendo confonriar-fc em tudo com o ef-

pirito de Religião , c para merecer as

te;-:çcês do Ceo a eíta emprefa , e
dar-lhe maior conceito com as brilhan-

tes ceremxonias 3 acompanhou o Gene-
ral 5 e a todos em prociíTaó á Igreja

de Belém , comio fizera a Vafco da
Gama. Todo o lempo

, que durou a

função 5 eíleve Cabral á Hhargi del-

Rei : o Bifpo de Vifeu diííe a TvIiíTa

dè Pontiíical , c fez ao General hum
Scrmaó muito eloqucnie , e capaz de
líie avivar a ambiçao , e excitar a emu-
lação dos feus competidores ; depois

te'^:zeo huma bandeira com as armas
de Portugal ,

que ElRei entregou a Pe-
dro Alvares Cabral , Pondo-lhe tam-
bém na cabeça do General hum cha-

péo bento, que o' Papa lhe miandára

;

e acabada a ceremonia , o acompanhou
na mefm.a ordem ate ao embarcar

,

afieclando fallar-llie com miuita privan-

ç:a , a fim de o honrar mais com cílcs
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ílnaes ce confiar ça, e naó fe recoiheo —

-

ao Paço 3 fenaõ depois de o ver em-Ar;N. de

barcado entre o eítrcndo da arLÍlheria J. C.

dos navios , e da fortaleza , e vivas j ^qq
de todo o povo.

''^

Foi feliz a navegação aré ás lhas ^* ""^^

de Cabo Verde ^ onde chegarão em ^'°^^ ^^'

treze dias : paíTados dois dias , deo ti-

no de lhe íalrar á fui efquadra hum
navio 5 que provavelmente teria hido
a pique , e de que nunca mais teve
noticia ; e tendo-o efperado dois dias

inutilmente 5 fe pôzem caminho. Em.-

pégou-fe tanto para fugir ás calmarias

da Coíla d'Africa5que aos 24 de Abril

fe achou á viíla de huma terra incó-

gnita íituada ao Oefte ; e obrigar do-o
o mar a coílear , correo até 1 5 gráos

de latitude Auílral , onde encontrou
hum bom porto , a que por eíla cauía

pôz o nome de Porto Scgírro , tenda
dado á terra do Continente , onde
aportara o de Santa Cruz , cuio no-
me fe trocou depois no de Brazil ,

que he o de hum. pio aíTás conhecido
hoje 5 com.o também os antigos Povos,
que eraõ os primeiros habitadores do
paiz.

Tendo o General m.andado á ter-

ra gente , que a def:obrilTe ; tenclo in-

íorma^oens de que a terra dava mof-
trás
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trás de fértil , retalhada de rios cabe-
Ann. de daes , ciiberta de arvores de frudlos de
J. C. varias caílas ^ e habitada de homens ,

I500. ^ animaes , alTentou deíembarcar pa-

ra dar á íente alsum reíreíco , e to-
D. MA- rr j 11mar poíTe delia.

Alandou apanhar alguns bárbaros,

e os mimos , e prefentcs , que lhes

deraó , ferviraò para abrandar os outros ,

cjue cm fe familiarizarão em pouco
tempo 5 e trouxeraó ás náos dos fru-

élos da terra : eíles bárbaros andaó nus
de todo , e tintos do pé até a cabe-

ça de vermelho , que todos os dias

renovaó a cuja pintura accrefcentaó

varias figuras. Os homens rapaó a ca-

ra , c a cabeça , e cortaó os cabei-

los por baixo das orelhas , quafi co-

mo a coroa dos Frades : furaó as ore-

lhas 5 nariz , beiços , e faces , on-
de inferem grandes bolas de louça fei-

ta de cafca de marifco , o que os faz

horrendos : os de mais enfeites con-

fiílcm em alguns tecidos de pennas ^

collares , e braceletes de louça , de

fruclos fecos ,
que fazem hum fom ,

como de chocalhos : faõ altos , bem
feitos 5 e de bons humores , muito li-

geiros 5 aftuíos 5 c os feus exercicios

Taó a caça , a pefca , e a guerra.

As fuás armas laõ arco , e ílexa

,

e
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e hurra eípecie de adarga , e a ma- '

ca : uçaó ce canoas de arvores cava- Ank. de

das
5

qi.e ievaó até Co pcíToas : íuas ]. C.

mu:heres5 que faó aíTás bem parecidas , jrco.
trazem os cabellos íoltos , ou em duas

tranças , e os tem muito compridos ,
^' ^"^^

e negros ; e ellcs tem rodo o cuida- ^^^^ ^^'

do da cafa. Cukivaó milho groflb ,

e a raiz da mandioca , de que fazem
bolos de tannha de páo : Sécaó a$

carnes ao fumio , e também fazem be-

bidas
5 que embriágaó , e de que ufaõ

nos ieus feílins. As cabanas deftes

Gentios faó compridas , e pobres : to-

<ias as riquezas faó algumas macas , on-
de dorm.em , e alguns vafos de bar-

ro : o que mais os caracleriza he , que
as primas com irmãs nafcem eípoías

de feus prim.os com irmaós
; que os ma-

ridos fe põem de cama
,
quando lhes

parem as mulheres : que comem feus

inimigos nas feftas folemne^ , depois
de os terem apedrejado ; e que põem
a fecar os corpos dos feus defuntos ,
e os fccaó , e lhes bebem as cinzas.

Vendo Cabral hum povo , que
lhe parecia m.anio , e fmgelo , e em
quem naó defcobria veftigio algum de
Religião, Leis , nem governo Civil,

condoeo-fc delle, e quiz que o Padre
Henrique , Superior dos fmco Miííiona-

rios
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• r*o3 5 homem tle mérito , e que depois
Am:, de foi Bilpo de Ceuta ^ llie prcgaíle o
3. C. Evangelho 5 o que clle fez com hum
15CO. tom Sermaó Portuguez , de que os

Gentios , bem que eftiveraó promptos
^* ^^^" ao ouvir 5 naó comprehenderaó nada :

aoEL REI
jp^5 Q Miííionaro naó teve por iíTo

n-enos nicrito diante de Deos , nem
n"eios gloria com os da fua naçaó ,

que goííáraó fummamente da preca-

ção
5 que lhes pareceo muito fone ,

e approváraó o leu zelo.

O General depois de aíTentar hum
padraó pnra tomar poíTe delia tem ,

deixou aM dois de:,rad.ido3 , a q^-em

a pena de morre foi commutada na de

degredo ^ e enviando dalli hum nav'o,

em que mandou hum deíles Gentios

para trazer a Lisboa a noticia deíle

defcobrimento , tornou a fazer-fe ao

largo 5 cortando direito para o Cabo
de Boa Efperança. A traveíía he de

quaíi I2C0 Iej;oas : eílava excellcnte

o tempo 5 brandos , e variáveis os

ventos 5 e as calmas amiudadas : hum
comera

,
que appareceo por dez dias

fucceiíivos
,

parcceo vaticinar a defgri-

ça 5
que fuccedeo. Eílavaó pandas to-

das as velas , e eíperávaó pelo vento:

i'^nor-íya5 os Pilotos as confequencias

deíla manobra cm hum fitio , onde os
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Furacccns faó taó frequenies , c rapi

dos , como hum relrimpa:^o : de repen- Akn. de

te veio hum tufaó taó furiofo
, que J. C.

voltou quatro navios em hum inRan- i^co.
te 5

que foraó a pique lem fe ilie po-

der acodir , nem íe íalvar aiguem dei- ^' ^'^^^

les. Era Capitão de hum aquelie Brr-
^'^^"^^'

tnoiomeo Dias
,

que defcotrlo o Ca-
bo de Boa Elperança , e acabou aqui

a vida digna de melhor forte. Duroa
vinte dias a borrafca , que fe feguio , e
derramou os navios ^

que íicáraó, hum
dos quaes voltou a Portugal. A Ca-
pitania acompanhada de outros dois ,

que fempre andáraó em arvore feca ,

paflaraó o Cabo de Eoa Efperr.nça, fem
o perceberem ; e os três

,
que rcftávaó,

fe lhe uniraõ na Coíla de Sc fala.

Tendo Cabral junto o refio da
fua íróra enfraquecida de mais de
metade : foi até Moçambique , onde
foi m.ais bem recebido do que fora

Vafco da Gama ^ pelo tcmxr
,
que caii-

fou com a fua chegada. Eííe mefmo
temor fez com que foífe mais circumí^

peclo Ibrahim Rei de Quiloa , a quem
o General fallou no mar , como o Al-
mirante tinha feito com. o fJho da
Rei de Melinde

i e com tudo o te-

íiior naõ foi baílante para que Ibra-

him delxaíTe de armar alguma malda-

de.
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^

de , e além de a perreber o Gene-
Ann. deral, foi avizado por hum irmaó do Rei
J. C. de Melinde

,
que eftava entaó em

jrQo, Qpiloa. Por mais vontade que Ca-
bral tiveíTe de dar hum caíli^o a eíle

D. MA-pgj,|^^Q
j^^^ ^ todavia aíTentou que

KÇEL REI convinha mais aos intereíTes delRei

feu amo , disfarçar por entaó , e

paíTar a Melinde , cujo Rei fiel á ami-

zade , que havia contrahido com o Rei
de Portugal , checou a paílar por hu-

ma guerra cruel , que lhe movera o
Rei de Mombaça , e íi:ou muito fa-

tisfeito com a volta dos Portugueze?,

e do feu Embaixador
, que lhe tra-

zia5 com prefentes coníideraveis ; de-

forte 5
que tendo tratado o General

com toda apolitica , e tendo-o provido

de refrefco , e de toda a cafta de manti-

mento da terra, lhe dco dois Pilotos

Guzaratcs, com os quie> fe pôz em
viajem , e chegou a Ancheciiva em
breve tempo com fdiz navegação.

Sabendo o Samorim a chegada da

frota , mandou ao caminho em bufca

do General principacs Senhores da

Corte 5
para o comp;imentarem da fua

pir^e 5 e oífere:Ci-lhe quanto depen-

deílc delle ,
para fcgurnnça do commer-

cio 5 moílrando extremo contentamen-

to da fua vinda aos feus Eílados ,
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e muito agradecimento á honra ,
que •

lhe fazia ÈlRei de Portugal , de que- Ann. de

rer ter com elle aliança. Cabral , a J.C.
quem o modo do Samcrim deo alti- i^co
vez , e tinha acautelado o conio elle

fe houvera com Vafco da Gama , lhe /^'
^^'^^

mandou pedir huma audiência ; mas ao ^^^^ ^^^

mefmo tempo o mandou defenganar

de que elle naó defembar:ar:a , íem fi-

carem reféns, que abonaííem a fua fi-

delidade 5 e pedio nomeadamente em
reféns o mefmo Catual , e Miniflros

,

em que mais podeíTe confiar-fe.

Erta propofiçaõ mais que aíFouta

aíTombrou o Samorim , e ou fclTe ven-
cido do medo , ou , o que he mais

provável
,

pelo confeího dos Grandes,

que tinhaó íido comprados pelos Mou-
ros , diííimulou com o malcr exceffó y

a fim de trazer os Pcrtuguezes a ca-

hirem no laço
,
qr.elhes armava , e em

fim paíTãdos alguns dias de alteração

neíle ponto , fe entregarão os reféns.

A audiência foi das mais fober-

bas. Cabral foi a ella com toda a

magnificência Portugueza : o prefcnte
,

que lhe levou em nome delRei feu

amo 5 era digno do Monarca , que o
mandava. O Samcrim , que queria tra-

tar com honra efte Embaixador , ef-

tavâ carregado de jóias , e acompa-
nha*
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• nhado do mais brilhante da Corte ,

Akk. de e as honras
,
que fefizeraó ao Embai-

J. C. xador, foraó fem exemplo ; e aííim

isCO. í^oí^^ r^aó fliltou coifa alguma á pom-
pa do recebimento , também lenaõ

D. MA-j_^^gQ,j
coifa alguma das que íoraõ pe-

líOEL KEi j^ijj^5^ Q 5amorim deo ao Embaixa-
dor 5 huma cafa

,
que fe pedia cha-

mar hum palácio , de que lhe fez to-

tal doaçaó , cuja efcrlrura fe efcreveo

€m letras de oiro. Permittio-lhe que
nella arvoraííe a bandeira de Portu-

gal , e de fazer alli huma fe:toria :

André Ccrrêa foi nomeado Feitor ,

cu Conful da Naçaõ , e immediaia-

mente tomou poíTe tranquilla , e co-

meçou a preparar os armazéns.

Eraõ muito bons eíles princípios

,

para deixarem de fer fufpeirofos. O
que tinha fuccedido com o Almirante

Vafco da Gama , as diíixírentes tenta-

tivas 5 que os reféns fizeraó para fe ef-

caparem , e outras m.uitas cir:umfl:an-

cias 5 eraó baílantes para elles fe acau-

telarem. O General de fi mefmo dcf-

coníiado era deíí:e acordo y mas a ni-

niia confiança de Corrêa venceo to-

das as fuás fufpeitas , e fe deixou le-

var demaziado dos confelhos defle ho-

mem, cego pelo feu intereíTe , e preoc*

cupâçoens 3 de que elle foi a primeira

vioima. Os
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Os Mouros tinhaó em Calecut

dois feus nacionaes , e da fua Reli- Ann. de

giaó 5 que tinhaS a feu carito trará- J. C.

reai do commercio , c ferviaó o oíH- j ,qq
cio de X.thandar , iílo he, Coulules :

^^

hum tinha jurifdiçaó nas caravanas de ^' ^^^^

terra , e outro prefidia á Marinha. ^^^^ ^^*

Chamava-fe o primeiro Coge Bequi
,

e o fegundo Coge Cemerl. Eíles

dois Mouros tinhaó entre fi paixoens,

como fuccede entre peíToas , que tem
entre íi intereiTes. Coge Bequi tinha

probidade , e feguio o partido dos

Portuguezes , e tam religiofamente , que
iílo lhe caufou pelo tempo adiante a

fua morte : Coge Cemeri também
affeclou fer-Ihes aíFeiçoado , mas com
dobrez , e velhacamente ; e como ti-

nha mais maquinação do que o feu

collega
,
quiz a def^raça de Corrêa , que

derprefando os avilos de Coge Bequi

,

fe fiaíTe inteiramente do feu rival ,

que abu findo infeníivelmente do im-

pério, que pouco a pouco hia grange-

ando fobre elle , fez com que elie ca-

hiíTe três mezes fucceííivos em toda a

caíta de laços.

O principal eíludo delle era, em fa-

zer com que Corrêa coraeieíTe fihas ,

que recahinio fobre os Poriuguezes ,

lhes alhealTem o animo dos índios.

Tom, L K o
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*— o que fortio o melhor eifeito , eo me-
Akn. deteo em duas coifas de confideraçaó :

3. C. foi a primeira metêlo em fazer invef:-

icco ^^' 5 ^ tomar á força hum grande navio

carrer^ado com fere eleíanres por co*i«-

. D. Ma-
^^ ^Qg IiTidios

5
pcríuadindo-o lerem de

KOEL REI
jJquj-os coniraDandiftas por hum dif-

curfo 5
que elle armou. O Samorim,

que abrigava tudo ifto , folgou de ver

eíte combate , e tirou delle todo o
proveito : a fegunda falta em que o
meteo , foi induzilo a inveft r na
mefmo porto outro navio , com outro

falso motivo. Naó podiaó os Portu-

guezes achar carga para os feus navios^

Coge Cemeri perfuadio a Aires Cor-

rêa, que o Samorim tinha culpa dif-

to , e que com defculpa de a naó
haver , mandava dar de noite toda aos

Mouros 5 c que o navio , de quê fe

tratava , eftava carregado. Negando-o
o Samorim , deo licença aos Pcrtugue-

zes para tomarem o navio ; eíles o
inveílem , entraó ^ e o fuccelTo o?

convenceo de que em lugar de efpe-^

ciaria , naó tinha outra coifa mais do
que mantimentos por conta dos In^

dios.

Coge Cemeri 5 que occultamen-

te repreientava outra figura , amotinou
o povo

j
juncou quatro mil homens ,

que
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<^ue acomerendo a caíci dos Porru —<»

g-jezcj , lhe arrombaríi as portas , Axn. de

roubaó , e levaó tudo a ferro , e fo- J. C.

go 5 antes que fe podeííe dar avifo
^ ^qq^

ás náos. Dos fetenta Portu^uezes ti-

cáraó mortos fiiicoenta , e entre elles ^* ^^-^^

Aires Corrêa : os outros ef:apára6 ^'^^^ ^"^^

com muito cuílo na praia , onde os

recolherão os bateis vindos dos nav-ios

á primeira revolta , a maior parte del-

les feridos , e fem forças de cança-

<ios 5 e do muito trabalho , que tiveraõ

para fe recolher.

O General duvido Td fe o Samo-
rini entrava , ou naó cm hum fuccciTo

,

em que fe violava o direito das gen-

tes com tamanha atrocidade , efperou

por alguns dias alguma fatisfaçaô j mas
vendo que ElRei naó acodia por iiTo ,

fe aparelhou para inveíVr treze na-

vios groffos de Mouros
, que eflivaõ

no porto, e fazendo fobre elle^ hum
terrível fo^o de artilharia , foraó quei-

mados , ou tomados , pondo grilhoens

a quantos efcaparaó de queimados , ou
afobados ; e para que naó fentiiíem

fomente os Mouros os eftragos , e pe-
nas da traição , que lhe tinhaõ feito ,

por dois dias inteiros varejou a Cida-
de com tanto dano delia ,

que tendo
demolido muitas cafis , morto mais de

K ii 600
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^00 peffoas 5 ojrigou ao Samorim a fa-

A:^y, degir para o campo , aíTuílado de ver ca-

]. C. hir-lhe ao lado de huma baia hum va-

Cabral , tendo-fe também vincado ,
D. MA- r r ' 1 r^ \

• -1
le tez a veia para Cocnim trinta le-

j,otL REI
g^^^ ^^,£_^^ ^^^ Calecut para o Meio dia.

Eíla Cidade fituada na foz do Mangar,
que a cerca 5 era Capitai de hum pe-

o^ueno Reino tributário do Samorim, cu-

jo Rei 5 prudente , e fcmpre aíTober-

bado com a vizinhança de hum Prin-

cipe nimiamente poderofo , eícandali-

zado do dano , que cauiava ao commcr-
cio de feus vafíailos , deo fáceis ouvi-

dos ás razcens do preiente intereiTe,

feni precaver as futuras confecjuencia.s,

e forjou os feus próprios griihoens
,

bufcando aliados , cue vieraó depois

a fer feus fenhorcs.

O nome dos Porruguezes tinha

enchido todo o Indoftan , e os Prin-

pes todos do Malabar defgoftofos do
íjamorim , tratavaõ de encoftar-fe a elles

para hum. cafo de ncceílidade : naõ en-

tendia o General que tiveíTe ainda taó

difpoíla a índia em feu favor, antes peio

contrario medindo os índios todos por

igual bitola, dcfconíiava de tudo , e af-

fim naõ fe refolveo tratar com. Tri-

niumpara ( ajlim fc chamava o Rei

de
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(^e CocSim ) fenaó por intervenção de —

'

hum Jogue ,
que Fr.Henrique tinha con» Ann. de-

verc'do á Fe ^ enconiírou porem neíle J. C.

Príncipe tal fiicilid.^.de
,
que ajuílou com irci.

elle quanto quiz para o preíenre , e

para o futuro : c como eíle paiz era ^' ^^''^'

muito fértil em efpcciarias , e mais ^^^^ ^^'

drogas do Indoftan, em breve tempo te-

ve o General carga
,
qual podia deíejar.

Eílava aponto de partir, quando fe

v;o bufcado dos Reis de Coulaó , e

Cananor ; mas como já tinha aju lia-

do os feus negócios , os houve entaó

de latisfazer com boas palavras , paíTan-

do femprc por Cananor na volta pa-

ra o Reino , onde foi recebido com
todas as moilras de honra , e amor,
que elle podia efperar. Ainda que já

tiveílíe carregado , tomou alli algumas
drogas , e embarcou hum Embaixa-^
dor, que EiRei de Cananor mandava
a Portugal , imitando o de Cochim ,"

que também mandava o feu fegurar

mais os vínculos da perfeita amizade.

Partlo depois para Lisboa, onde apor-

tou com felicidade , vefpcra de S. joaõ
do anno 15O1 j havendo perdido no ca-

minho a náo de Sancho de Toar , que
tocou nos baixos de Mombaça. Cabral
fe vio obrigado a mandar-lhe por o
fogo depois de defpejada de gente , e

car-
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carga , e Sancho reparou bem efta deC-

Ann. de graça
5 por quanto mandado cm huma

]. C. pequena embarcação a Sofala , ccn-

irQi, forme as ordens delRei , tez aliança

com o Cheque , ajuílou hum tratado
D. MA-^g commerclo , e voltou a entrar no

^^-^ KEi-j-gJQ ^Q mefmo tempo que o Gene-
ral.

A anciã , com que D. Manoel
tratava de ter exiio nos negócios da

índia 5 naó lhe pcrmittia que erperaííe

noticias de Cabral : aparelhou quatro

veia^ para hirem ter com elle , e ler-

vir-lhe de reforçar a armada ; e faben-

do pouco tempo depois do defcobri-

mento do Brazil pelo navio ,
que

tinha voltado , fez outra armada de

féis náos commandada por Gonçnlo
Coelho para ir indagar maior noti-

cia y e mais fcgura poffe.

Joa5 de Nova , Fidalgo Gallego.,

homem hábil , e defembaraçado ,
que

tinha a Capitania mór das náos , que
hiaó para a índia , nunca fe pode

encontrar com o General Poraiguez

,

a quem era remetido , e cm tudo o
mais teve venturoía navegação. Defco-

brio na hida a Ilha da Conceição. Na
aguada de S. Braz achou huma carta

pendurada em huma arvore dentro de

num lapato , em que íe referia a via-

jem
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jem de Cabral quando hia para a In

dia : pôz o feu nome a outra IlhaANx. de

Cjue defcobrio na Ccíla de Zanf^uebar. ]. C.

CliCgado a Melinde achou noticias

mais miudcis da falia fé , com que o
Samorim fe havia havido ultimamente
com os Portu;;ueze3 , e obri^ando-o ''^^^ ^^^*

ifto a havelo ccmiO inimigo , deo cpça

a dois navios delle , hum dos quaes
tomou 5 e lhe poz fogo : fazendo
depois viaiemi para Canaror , chegou
a bom tempo para fe aproveitar do
leu comm.ercio , e ganhar baílante

honra.

Tendo por fim a politica dos Mou-
ros 5 negociantes de Calecut , defgoílado

os Portuguezes de hum com.mcrcio taó

remoto
, puzeraõ todo o em.penho em

lhes impedir a carga ; o que tinhaõ , af-

fas adiantado com as manhas , que ti-

nhaõ praticado com Aires Corrêa , e
tumulto

5 que fe lhe tinha feguido.

Embaraçava-os porém a confederação,
que os Portuguezes tinhaó alTentado

com os Reis de Cochim , e Cananor ,

C- eílavaó de acordo de a revolver por
todos os modos. Sabendo que CaBral
eftava em Cochim , lançarão no mar de
intelligencia com o Samorim hum.a fro-

ta de mais de 60 vafos , nos quaes
cntrávaõ vinte e finco navios grofibs.

Ca-
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Cabral , a quem eiles enccntraraó ía-

Ank. de hindo de Cochim , naó lhes pode dar

J- C. batílha, por cílarem muiio cozidos comji

15CI. ^ terra, e elle eftar muito ao largo ;

de forte que profeguio o feu caminho
iD.^

^'^'iem fe deter. Tiveraó eJles efte reti-
1.0EL KEi

j^ como affedada vicloria, a qual lhes

deo tal alento
5
que aíTentáraó lançálo

de Cananor , allim como baíofeavaó

telo leito deixar Cochim
;
porem che-

garão muito tarde , e a tempo que já

Cabral eílava longe , mas muito a tem-

po para embaraçar ]oàC) de Nova , que
chegou depois da partida do outro ,

e fe difpunha para voltar. Teve ]oa5

de Nova avizo da chegada da arm^ada

para fe aparelliar , e com effeito no
dia íeguirte appareceraó miais ico ve-

las
,
que bloquearão a barra do porto.

Tinha Joaó de Nova deinaziado brio

para voltar coílas , nem fe perturbou

,

nem perdeo o animo, e difpondo os Teus

navios de forre que naó podeíTe fer

abordado , e paííada toda a artilharia

para hum dos bordos , varejou a trota

inimiga por todo o dia fem defcançar

com tamanha fúria
,
que tendo m.etido

no fundo ip , e eílropeado miais de

4C0 homens , obrigou os inimigos

a levantarem bandeira de paz , reco-

li.cndo-fe a Calecut 5 onde levarão o cf-

tra-
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traço 5 e deshonra de ferem desbara-

rados. Ank. de

Tenrou mais o S;ímorim colhèlo ]. C.

cem propcílçoens artificiofas , mas ad- iroi.
vertido joaõ de "Nova ror Coje Ee-

-n \^ L- D. MA-
qui , e por outro rorti^sucz ahi ca-

tivo 5 que eícapara ao desbarate de Ca-
lecut, nem feqtier tornou relpofta a ef-

le Príncipe diiiimuhdo , e enganador,

e dando á vela para Portugal , deíco-

trio m.ais de caminho a pequena Ilha

de Santa Kelena
,
que cem a ex-

tellencia das íuas aguas , e ar , e cem
os miiis refreícos

, que alli ha
,
parece

fer depoíiiadam.ente poft.i para comimxdo
de tció prolixas jornadas , naó haven-

do quafi navio algum , que naó di-

ligencêe entrar nella.

Gonçalo Coelho naó teve tama-
nha vcnrara : hum íuriofo furacão lhe

fez perder quatro embarcaçcers das

féis, que ccm.mandava i rs outras duas

chegarão com eíTeito ao Brafil , e vcl-

tárdõ de lá , mas naó trouxeraó mais
carga do cuc páo Prafl , m.acacos e
papagaios : pobre rei orno atrendendo á

defpefa de tamanha armada I Alas quan-
to fe enganaó os pcnfimentcs hum.a-

nos ! Eíle paiz , que ao prin'ipio pa-

receo o mais miiíeravel defcobrimen-
to

, que teve Portugal , he hoje entre

to-
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rodos o de que tira maiores provei-

Ann. de tos,

}. C. As honras , com que D. Manoel

i-coi. a<^olhia os que volravaó das viajens

do Ultramar
y

principalmente quando
D. >'-^~ tinhaó algum fucceíTo j tinhaó eipaiha-

KOEL KEi j^ p^j. j.^^^ ^ Pvcino incomprchenfi-

vel emulação : os maiores Fidalgos en-

trarão nelia , como íe o exercício de

aventureiro íolTe em certo modo a única

porta por onde íe entrava para a fortu-r

na. Gaípar Corte Real , homem no-

bre 5 e bem empregado na Corte ,
que-

rendo deílinguir-fe como os de miais,

obteve licença delRei , e entendendo
qiTC para o Sul naó havia <]ue deíco-

brir 5 foi direito r,o None, e dcfco-

brio com effeito a Ilha de Terra "Nova ,

e a terra de Lavrador 5 a quem chamou
Terra Verde , que depois teve por

muitos annos o nom^e de Terra de

Corte Renl. Achou os Efquimáos na-

turaes do paiz , bárbaros abfoluramen-

te diiferentes de rodos os mais povos

da America , a reípeito dos quaes pare-

cem eílrangeiros : faó fummamente deí-

confiidos 5 e bem que foííem os pri-

m.eiros
,
que le defcobriraõ , ainda fe

naó poderão amanfar , nem tratar com
elles 5 fenaó com a efpingarda em ca-

ra y e com todas as cautelas , que inf-

pira
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pira o medo da traição. Quando Cor
le Real voltou a Portugal , deo conta Ann. de

da lua expedição , e voltou o mais j. C.

breve ,
que pode. Foi para elle fatal iroi.

eíia fegunda viajem ,
pois nella aca-

bou 5 ou morto pelo ( jentio , ou em ^* ^'"^"

algum naufrágio. Seu irmaó Miguel ,
^^^^ ^^^

que lhe quiz ir no alcance , para buf-

car noticias delle y e para eíte fim ar-

mara dois navios , teve igual forte. El-

Rei
y
que eílimava muito eíles dois ir-

mãos 5 mandou expreíTamente outros

navios em buí ca delles , mas lendo inú-

teis todas as diligencias
,
perdeo a efpe-

rança de os falvar, e naõ quiz dar li^-

cença a Joaó Vafco Corte Real , íeu

primeiro irmaó , c Mordomo da fua

Cafa , para que emprehendeííe efta jor-

nada 5
que o amor íraternal lhe infpi-

nírii qi;e fizcíTc peíib^lmente , com a ei-

perança baldada de os poder encontrar.

No em tanto vinha-fe Cabral re-

colhendo para Portugal , e tendo ári-

do conta da fua viajem , e do Ef-

tado da índia , ElR.ei D. Manoel ,

que , naó obílanie o ter perdido meta-
de da armada , concebeo firmes efpe-

ranças do bom íuccclTo ,
pôz ainda fo-

bre í\ncora vinte velas ,
que repartio

em rres C Ãpitanías. Tinha a primeira

efquadra de três navios o Almirante

Vaf-
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Vai CO da Gama , (]^iie já rinha tido

Ann. de lempo de defcançar das fadigas da pri-

3. C. meira viajem. Vicente Sodrc , e Ef-

15^02. i^evaó da Gama, primo de Vafco ca-

piraneavaó cada ni:m finco náos das
D. í-íA-

Q,jj.^^^g ^^2 ^ ç ambos hiaó fujeitos ao
^OEX. REI

/j^iniirante. Sodré levava particular en-
cargo de cruzar o mar das índias , e
coníervar neiles o reípeito á bandeira

Portugi-eza , dando caça a todos os

inimigos da Coroa. Devia dar favor

ás duas feitorias aííentadas em Cana-
nor5e Cochim ^ c ultimamente pór to-

do o cuidado em embaraçar o com-
mcrcio do mar Pvoxo

,
guardando a

paíligem de Babel-Mandel.

O Almirante tendo eílabelecido

ro caminho duas feitorias na Coíla de
Zanguebar , huma em Sofala , e outra

em Moçambique , veio ancorar com
toda a írota no porto de Qaiioa. Af-

fombrado íbrahim com a vifta de taó

f,rande armamento , contra o qual

naó tinha modo de fe precaver , fe

vio obrigado a aceitar todas as condi-

çocns
,
que o Gama lhe quiz impor

,

e veio de propofito fallar-lhe ao mar.

Gama , que fe via com maiores for-

ças 5 naó fez efcrupulo de quebrantar

o direito das gentes com hum Prínci-

pe y cuja falia fé tinha experimenta-

do ^



D. MA-

NOEL REI

DOS PoPvTUGUEZES , LlV. 11. 1 57

do , c O fez priíionciro , e íiíTeritoii ,

<]iie lhe fazia mercê em o feirar, obri- Akn. de

i^ando-o a reconhecer vaíTiiliagem á Co- J. C.

roa cic Portugal , e a pagar hum tri- i^c2.
buto de dois mil meiicaes de oiro ;

o que Ibrahim prometieo falfamen-

te. Mas efte Príncipe , que fe apolTa-

ra violentamente do ihrono , onde fe

mantinha tyrannicamente , enganou o
General , dando-lhe em reféns hum dos

maiores Senhores da Corte , de cujo

mérito fe receava , e de quem julga-

va que os Portuguezes fariaó juftiça

,

Tcndo-fe enfadados da fua falta de
palavra , facrificando-o á fua indigna-

ção. Mas eíle, que era hum fujeiío

de talento , e probidade , defcobrío ao
Almirante todo o myfterio , e pagou
do feu cabedal os dois mil meticaes
de oiro , e fe houve com tanta arte,

€ reòlidaó
,
que o Gama lhe deo a li-

berdade 5 c naó pôde deixar de ficar

íeu amigo.

Eoa vontade tinha o Almirante
de fe defpicar da falta de fé de Ibra-

him , receando porém as confequen-
cias de hum negocio

, que podia
fer duvidofo , e demorado , e que lhe
podia fazer perder a monçaó , fe pôz^
a caminho para a índia. Chegado á

X^oíla do Malabar encontrou huma
e.raa-
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' grande náo chamada Auferis
,
que o

•Anív. dcSoidaó do E^ypro mandava todos os

J- C. annos ao Indoítan , de que ordinaria-

mente fe recolhia com rira carrega-

ção para o commercio defte Príncipe,
D. MA- ^ ^ r rr

e ao melmo tempo paliava muitos

romeiros ,
que por devoção hiaó a

Meca ao Sepulcro de Mafoma. Defa-

fogou Vaíco com demafia neíla oc-

cafiaó o feu rancor contra os Mouros,
e fe houve por modo indi.^no de Ca-

valieiro ,
porque naó fe íati?fazendo

com esbulhar efte navio , que lhe na5
fizera refiílencia alguma, e tornar vin-

te meninos, que dellinou para Reli^io-

fos do Moílciro de Belém, trabalhou

depois pelo meter no fundo , e afo-

gar nelle quantos eílavaó dentro
,
que

eraó quaíi 300 peíToas ; e como o n;ió

pôde confc^uir , foi obrigado a abor-

dalo , e queimalo , o que naó lhe fe-

ria tam facii de lazer , íb eíles infeii-

CC3^ antevendo tam ruim tratamento ,

cuidaffem cm fe defender.

Rccolhcndo-fe depois a Cananor,
foi recebido do Rei com to ia a pom-
pa poílivei , c o tratou como igual

;

mas tendo-fe havido com altivas , na-

da pode concluir acerca do commer-
cio, e fe retirou deíjontencc para Ca-

lecut. Tomou no caminho coiia d«
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íincoenta Gentios em pequenos zam- —^

buços de peícadores , e eíperou algum A:. n. de

tempo á viíla da Cidade
, para ver fe J. C.

o Samorim moílrava querer entrarem
^ q,

concerto. Naõ tardou m.uito que naó

vielTe hum homem, que abordando a ^* *'-'^"

Capitania com habito de Capuchinho
, ''^^^

e dizendo Dco gratias , fe deo depois

a conhecer por hum Mouro mandado
pelo Sam.orim a defculpar-fe do pafia-

do , e ofFerecer novas propofiçoens. O
Almirante naó quiz dar ouvidos a coi-

fa alguma , fem que prim.eiro fe llie pa-

gaííe quanto fe havia roubado na Fei-

toria de Calecut, quando fcraó mortos
Aires Corrêa , e outros ; e fe gaftá-

r.ió três dias em hidas , e vindas , nas

quaes o Samorim fe defculpava com
boas razoens , e moítrava que elie ti-

nha recebido dano m.uito maior do que
ízera ; mas o Almirante , fem querer tl-

rar-íe da primeira refoluçaó , e paiTa-

do o prazo
, que fe dera ao Samorim

para dar faiisfaçaó , fez o final apraza-
do para enforcarem pelas vergas os fin-

coenta índios
, que fe tinhaó apanhado,

e fe repartirão para efte efreiro pelos
navios. Acabada cila cruel execução,
que fe fez á vifta da Cidade , mandou
cortar pés , e maõs a todos os cadá-
veres ^ e metendo-os em hum batei , o

foi-
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foliou a tempo que enchia a maré

,

Ann, de que os IcvalTc a terra , para ahi dar o

J. C. triile cfpeílaculo de numa vingança

1^02. tíinianha corno eíla , dizendo ao Sa-

morim em huma carca clcrita em Ara-
/^" ^-^"bigo.,, Que eile lhe mandava aquel-
*:oEL KEi

^^ 1^ prefcnte em. reprcfalla da morte

yy do3i Portuguezes j accrefcentando que

„ quanto ao preço da fazenda , elle lhes

5, pagaria cenrapiicada,, E chegando
depois os navios o mais perto que
pôde á praia pela noite , esbombar-
deou a Cidade , fem dcfcontinuar todo
o dia feguinte, com tal eílrago

, que
além da gente que matou , pôz por ter-

ia grande numero de edifícios , e ar-

ruinou grandemente hum dos Paços do
Samorim.

A folidaó 5 em que eíle esbombar-
deamenio poz a Cidade, lhe dava a-

berta para o Almirante emprehender
alguma coifa maior , mas ou foífe por
ignorar o que lá fe paíTava , ou por-

que nr.ó quizeíTe , ou porque fenaõ

afoutaíTe a entregar neila , le conten-
tou com o que tinha feito , e tendo
largado o fogo a hum navio grande ,

que tomara no porto , e tinha guar-

dado algum tempo , com tenção de
que ferviííe para algum ajulte , fe fez

a vela para CQchim,
A$



DOS PoRTUGUEZES, LlV. II. l6t

As defavenças , que o Almiran-

te tivera com o Rei de Cananor ^ Ann. de

davaó algum fobreíaito aos Portugue- ]. C.

2es 5 as quaes fe augmentavaó mais pe- 1^02.
las íiifpeitas , em que eiiava o Feitor

Gonçalo Gil. Eíle homem ,
que ti- ^' ^'"^^

nha hum génio inquieto , quiz preíua- ^^^^ ^^^

dir a "x^ifco da Gama , que o Samo-
rim tinha comprado lob maó os Reis de
Cochim e Cananor , por intervenção ,

de alguns Brâmanes , e que reoo o
íim deftes eltorvos , com que eile ul*

timo repugnava concluir coifa alguma ,

naó era mais do que hum acordo to-

mado entre eíles Príncipes
,

para di-

latar 03 negócios , de forte que a fro-

ta fe viíTe obrigada a invernar na ín-

dia 5 efperando queimaia nos portos ,

onde fe recoihefíe. Eftes tem.orc? aju-

dados de alzumas bem fundadas con-
jeòiuras , tomarão maior vulco cem o
que obrou o Rei de Cochim

,
que na

primeira viita ,
que teve cem o Al-

mirante 5 fe moRroa tam intratável , co-

mo o de Cananor, de forre que o A1-»

mirante fe defpedio tam defcontc^-ie

deile 5 como do outro 3 mas o anima
deíles Príncipes era em íi íincero ,

e 5 fe tinhaõ poílo al^^umas duvidas ,

era , porque as pertençoens dos Por-
tuguezes naó eraó juftas»

Tom, L L O
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* O Siicceílb o moftrou alHm
; por

Ann. de Giianto o Rei de Cananor inquieto

j. C. da pouca íatlsfaçaó , ccin que o Aí-

jcoz. niir.inte moílrara deípedir-fe dos feus

po-*i"os 5 lhe mandou dizer por alguns
-D. ^^^' l>Qrn}^czcs y que ilnha -nos feus £/-
ífSOEL KEi

|-^^Jq5 ^ ç^^jQ qIIq antepunha a amiza-
de do Rei de Portuí^ai ac:^ feuí pró-

prios intereíTes : que reguiaíTc elie as

condiçoens do contrato como quizef-

fe 5 que elie tomava a íi refarcir aos

negociantes a perda, que ailegaiTem ,

íijuítando-fe com elles , e fatisfazen-

do-lho nos direitos de entrada , e fa-

liida 5 e recahiria nelle todo a perda.

O Rei de Cochim ainda Tc hoi-.ve me-
lhor, porque reparando que o Gene-
ral partia colérico , e hum tanto in-

ouleío 5 fci traz eU^ cm huma alma-

dla (ò com quairo , ou íinco remei-

ros „ e tendo-o alcançado fubio , ao feu

navio, e lhe diíTb com aqueiía liberda-

de
,
que nafce da fuiccridade de co-

ração : 55 Fii conheço que íbis hum
., liomem mais duro de contentar , do

55 aue eu de conceder quanto me pe-

35 dis : Fazei o que quizerdes .. c pois

55 eílais Senhor d i minln peíToa ,

55 que eu .V03 venho entre,^ar , ifto

5, VG3 fervirá de aCançar a minha vor-

;, tade y;. O Generrd aííombrado , e

cpn-
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confundido de rimiih-ante acçaví , lhe ref- —
pondeo com cumprimentos , que mof- Ann. de-

travaó mais o ieii efpanto , do que j. C.

reciproca fatisfaçaó de generoíidade. j /-qi.

Com ei^eito fe aproveitou da íua pa-

lavra 5 e concluio o tratado á fua ia- ^' ^'^~

tisfaçaó , e como o tinha propoílo ,
^'^^^ ^^*

e immediaramente iorió fe'tas as eí-

criruras. A penas o Rei de Cananor
teve eílas nccicias , naó íarisfeito com
o que tinha mandado dizer ao Aim.i-

rante , lhe deputou mais dois Embai-
xadores a pedir-lhe que voltalfc ao.

feu porto , com a palavra de que tu-

do íe ajulbiria á íua fatisfaçaó.

Com tudo o Almirante eíleve

quafi cahido n'hum principio , em que
*

o arrojcáraó a fua nimia confiança ,

e preíumpçaó. Por niuito efcandaliza-

do que eíliveíTe o Samorim 'do que
havia paííado , naó perdia todavia a

efperança de travar ainda algum.a ne-

gociação , ou o pertendeiTe com fm-
ceridade , ou entraíle na tençaó de
fe vingar. Os Efcrirores Por*:uguezes
concordaó em accufar a dobrez dcítes

Principes , e fuás m.anhas ; os Au61o-
res índios talvez o naõ confeíTâíTem

taó facilmente , e parece-m.e qne lhe

conheço alguma razão para íe quei-

xar
, pois aíliís devia parecer duro a

L ii ta6
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taó grande Monarca ,
que hum peque-

Ann. de no numero de Eílrangeiros vieficm ao

J. C. fcii Reino tratálo como íenhores , e

1502. impôr-lhe condiçoens ta es
,

que ellc

nao podia delles cclíigir outra coifa

,

^
^'^" ' íenaõ que elles lhe queriaõ dar leis^

KO^L RLi
^ recorrer defde logo ás vias de fa-

élo as mais violentas , no caio que
elle nao fe quizeíle dobrar a quanto

lhe pediaó.

Quaesquer que foiTem as fuás in-

tençoens , vamos ao fliclo. Eílando o
Almirante ainda em Ccchim, veio a

elie hum Brâmane , homem de talen-

to , e aíTás adiantado em annos , tra-

ze-ido-lhe dois filhos , e hum fobri-

nho 5
para lhos trazer para Portugal ,

onde dizia que deíejava foííem edu-

cados na Religião , e Sciencias da Eu-
ropa. E entrando depois em pratica

com o Almirante , lhe confeiTou que

viera de mandado do Samorim , e te-

ve modo de o períuadir a que vokaf-

fe a Calecut. Vafco da Gama alTentou

que hia fegnro , deixando o Brâmane,

e os três mancebos em reféns , e en-

tregando a frota a Eftevaõ da Gama,
partio contra o voto dos feus Capita-

ens fón-iente com dois navios , hum
dos quacs defpeclio a chamar a Cana-

nor Vicente Sodré. O Samorim nao
con-
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concluía nada , aíFeclando dilaçoens ,

e o Gama fe vio acometido de repen- Akx. de

te de cem almadias , qv-c cem íbri- ]. C,

go da noite pertendèraó Gi:eimar-lhe a 1502.
náo. A traiçctó foi também ordiv.^.a , cue

fenaó deo tino delia , fenaó c.u.mdo

já os índios trepavaó pelas cadeas das

mcfas das náos , e naó houve tempo
para mais , do que para picar a amar-
ra 3 e cadèa de ferro , com que tinha

dado fundo. A bom tempo íe levan-

tou hum vento de Leíle frefco , mas
empenhando-fe os inimigos em o le-

guirem ao largo , fe incorporou com
elJe a bom tempo Vicente Sodré ,

que tendo metido a pique com a ar-

arCilheria das fuás caravelas muitos pa-

ráos y efpalr.ou 03 outros. O Almi-
rante na voka para Cochim mandou
enforcar o Brâmane , cujos nlhos , e
fobrinho , ou verdadeiros, ou fingidos

já fe tinhaó falvado fugindo da náo.

Alem dos Em.baixadores delRci
de Cananor

, que vieraó a Cochim ne-
gociar com o Almirante, teve ahi mais
outros dois de Cranganor. Eites di-

ziaó ferem mandadcs pelos antigos

Chriílaõs da índia , oriundos daquei-
Ics , a quem convertera S. Theire an-
tes de rematar a fua carreira ApcPcO-
lica com* sioriofo martvrio ; c tendo-

Ihc
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lhe expendido toda a íua tradição a
Ann. de refpeito defte glorioro Apoílolo de J.

J. C. C.^ e o preíente eílado da fua Chrií-

1502. tandade , em que fe contavaó quaíl

^, , trinta mil almas , regidas no eipiritual

^-^.^r «x^ P^^*^ iMÍpos . c sacerdotes que davao
ISiOIiL R£l ^

1 j ^ • 1^ . 1, /
i

.

Obediência ao Patriarca d Arménia, co-

mo primeira cabeça , diiTeraó „ que

.55 eiles craó mandados da parte da íua

3, pequena Republica
5 para lhe protef-

55 tarem quanto os alegrou a primeira

5, noticia de terem. aJli chegado Chrií-

53 taÓ3 3 e ValTaíios de hum dos Reis

,5 mais poderoíos da Europa , e a ef-

55 perança 5 que lhes renafceo com a

55 lembrança de que Deos os m.andaria

55 ccm.o Pvedemptores da crcravidaõ ,

55 em que gemiaó íob a tyrannía de

55 Príncipes iníiéis daquelle Gentiilf-

.5 mo , e de Sarracenos , mortaes ini-

55 migos dos Chriílaõs , a ouem o feu

55 cabedal , c tráfego tinnaõ dado

55 grande credito naquellas terras, i^e-

55 lo que le cnccmmendavaónaíua bon-

55daciC5 e para o obrigarem a tomar

55 mais de coração o feu amparo , lhe

55 nprerenta\ ac o Sccptro 5
peio qual

55 íe obrigavaõ a reconhecer dahi em
55 diante a EiRci de Portugal per feu

55 verdadeiro , c iegitim.o Soberano „
Coiía nenhuma podia dar maior

fa-
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fatishçaõ ao Almirante, co que eíta

Embaixada \ e por iiib lhe. rcfpondeo Akn. de

com. o maior agrado , e com grandes J. C.

palavras de coniciaçaó , aceitando a iccz,
propofta da parte delRei feu Senhor ,

e certificando aos Deputados „ que ^*

55 neíte Monarca encontrariaó íempre ^'^^^
^^V

„ zeloío 5 e eíHcaz Proteólor : e que

55 os íeus Generaes
,
que eraõ feus lu-

55 gareftenentes , e o repreíentavaõ

5, a eile na índia , tomariaó a feu car-

55 go com muito boa vontade os feus

55 interefies deiles : que elles os dcviaõ

55 ter por intérpretes da fua vontade 5 e

55 recorrer a eiles nos feu5 apertos :

55 que quanto a elle em particular, po-

55 diaó eílar cerros da fua boa vontade ,

55 e do quanto defejaria fer-lhes pro-

55 veitoío : que na fua partida , e du-

55 rante a fua aufencia , os encommen-
55 daria áqueiles, que ficaíTem fazendo as

,5 fuás vezes , em que achariaó outro

55 elle. 35 Com iílo os defpedio 5 dei-

xando-cs fatisfeiros com o bom aco-

lhimento, e liberalidade, que ufou cem
elles.

O Samorim
,
que naó focegava ,

vendo baldados es feus ardis , fe vol-

tou a outros meios ,
que lhe parecerão

^

mais fcguro^ 5 e infaliiveis, que íoraõ

^ícrever a ElRci de Gochim Yeu Vaf-
fal^
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failo , c trabalhar cora elle já com
Ann. de prcmeíTas , já com ameaças , para o

J. C. obrigar a entregar-lhe os Porcugue-

1^02. ^'^5 3 ^^ fazer com c]ue os cxpuiraíTe

dos íeus Eílados. Trimumpara tam
p. MA-

conftante , como íincéro , relpondeo a
^^^^ REI

^i^^g cartas do Samorim com. hurna

grandeza de coração
, que bem o po-

dia deíenganar da íua conílancia , e
refoluçaó. Além diíTo teve a delicade-

za de naó querer der:obrir nada difto

ao Almirante , por lhe poupar os fo-

cobros 5 e inquietaçoens
, que talvez

lhe caufaiTe , e fó lhe deo conta ,
quan-

do fe vio em pontos de lhe moílrar

com toda a certeza , que elle aventu-

rava tudo por eile , e que prezava tan-

to ,a aliança
,
que fizera com elle ,

que antes queria perder tudo , do que
quebrantála.

Gama eftando de partida , foi avi-

zado do eftado , em que deixava efte

Príncipe , e fez todo o poJÍivel pelo

perfuadir que devia efperar tudo da

gratidão dos Portuguezes : e tendo-fe

deípedido delia partio para Cananor

com treze navios , e no caminho en-

controu junto de Pandarane huma Iro-

ta de 39 velas , que o Samorim def-

pedio centra elle. Sem demora ^pre-

fçniou batalha j e logo tam rijo in-

vef-
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veftíraó com duas náos groíías de Mou-- ^

rcs y
que vinKaô na vanguarda inimi- x\nn. ^e

ga 5 os navios ce Sodré , Rafael , e Pe- ]• C
treio, que vinhaò mais boiantes, qiie, 1502,
falrando o animo á maior parte dos que

1 r T ' r n D. MA-
as cietenaiao para luitenrr.r ataque tam
forte 5 fe arrojarão ao mar , onde os

Pcrtuguezes
,

que íaltáraó nos bo-

tes 5 íermdo-os comi lanças , remos , e

maças , m.atáraó mais de trezentos. O
refto da frota tomado do mxímo ter-

ror tendo encalhado em terra , o Al-
m.irante , cujas náos eílavaó mAiiro car-

re^.adas , como lhes naó podia hir no
alcmce , parou em esbulhar as que
tinha tomado , e pondo-lhes o fogo , fe-

^uio a Tua viajem. Entre as riquezas,

que alli fe acháraò, topou humi ídolo de
oiro de 60 libras de pezo ,

que tinha

CS olhos de excellcntes efmeraidas , e

cravado de rubins pelo peito , onde ti-

nha hum carbúnculo ao tamanho de

huma caílanlia , oue d;iva grande bri-

lho : o m^anto do ídolo era bordado
de oiro '5 i^ualm.ente rico de p(':rclas

,

e mais pedraria de grande preço.

O Almirante concluio o feu tra-

tado com ElRei de Cananor , cem as

mefmas condiçoens
,
que aceitara o Rei

de Cochim. Obrigou alem diílo a eíle

príncipe a entrar com o de Ccchim
em
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em hiima liga oífcnfiva , e defenfiva
,

ÁKN. de para ter quem o íoccorreííe no caio

J. C. que iOÍlb acomecido peio Samorim , c

1^02. ^'-i'i<^^o concluido tudo com grande fa-

risfaçaó^ tomou o caminho de Eurc-
^\ '''^"

pa-5 veio refreícar a Moçambique , e
^^^^ K£i entrou em Lisboa no primeiro de Se-

tembro de 15c 3.

A entrada
,
que ElRei lhe man-

dou fazer em LisÉca , teve todas as

mcílras de tnunío , em qiie com toda

a foiemnidade poííivel foraó levados
CS preíentes do Rei de Cananor ^ e
Cochim, os defpojos de Calecut , o
fceptro dos Chriíkós de S. Thomc , e
CS dois mil meticaes de oiro das páreas

do Rei de Quiloa
,

que fe fizera

tributário da Coroa de Portugnl , cuja

memoria quiz ElRei D. Maneei eter-

nizar 5 mandando fazer de todo o oiro

dcíle tributo numa rica Cuílodia , que
dedicou so ieu magnifico Templo de
NciTa Senhora de Belém.

Fim do fc2^/índo Livro,

HIS-

I
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^^^ ICARAO os negócios da —
i^ : L

'] Incia em grande deínmparo Ann. Je

i^|;.Êf^M| com a partida do Aimiran- j. C.

^
M^f^g^^ te , e o Samorim cfcandail- iro03,
zado pelos PortiTíiuezes , e fiimma-

mente picado das vivas reípoíras do
R^- J V-- 1 • 1 ri! NOEL REI

ei de Cochim , entenc.eo que íe lhe

offerecia a mais íavoravei conjuntura

de fe vingar , e que a fortuna lhe pu-
nha em certo modo nas maós os ftus

inimigos j com tudo querendo raó fal-

tar ás fclemnidadcG devidas, para mof-
tra cue n^ó obrava iem ponderação
em hum ponto, em que já eftava re-

fcivido j ccn^re;icij hurna j-unra , a que
vie-
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vierdó muitos Príncipes fcus vaflailos
,

Akk. de e muitos outros do FvCi de Cochim
,

J. C. cjuc com temor o tinhaó defampar^i-

1502. do. Nelie concelho expoz as Tuas quei-

xas 5 com moílras da m.aior modera-

- 1. Z'T Ç^° 5 "^^s com toda a arte de razoens
01,1- ^v£.i

(^^p^jQfp5^ fj^Q ii^Q íliggeria a mais ar-

dente animofidade. A maior parte dos
Principes comprados pelos Mouros ,

1 ou levados de paixoens diverfas , cc-

mo he vulgar nas Cortes 5 approváraó
os motivos da íua mdignaçaó, menos
Naubeadarim , fiího de lua irmã , e
herdeiro da Coroa , Príncipe de pro-

bidade 5 c valor 5 o qual emprehendeo
defvanccer as pretenaidas razoens , e

o fez por huma parte com tanto ref-

peito 5 e pela outra com tal força
,

e tâó boas razoens ,
que juítiucando

plenamente todas as acçcens dos Por-

to guezes
5 que moílravaó reípeiro ao

Kc! de Cochhn, até aconílancia, e boa
fc delíes aíHm elogiou

,
que fez algum

abalo no animo de feu tio , e eile-

ve em termos de fahir triunfante a

razaó do rancor, fe o Coimai de Re-
pclim, capital inimigo do Rei de Co-
chim 5 em razaõ de pcrtençcens , que
tinha (obre terras ,

que eftc lhe reti-

nha ini^iílanrcnre , voltando todos os

vetos do Confelho com a fua altivez

,

naó
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fiaõ fizeíTe pender a balança a favor —
<3o ódio contra a razaó. Akx. de

AíTencada a guerra, fein demora J. C.

chegou a Cochim a noticia , onde cau- 1^02.
fou grande conílernaçaó nos povos.

Os Mouros 5
que havia muitos íeculos ^' ^''"^^

He rinhaó eílabelecido em quafi todas ^'^^^ ^^*

as Cidades maritimas da índia, eraõ

taó poderofos, que faziaó fobrançeria

ao mefmo Principe j tinhaõ empenha-
do em feu favor a maior parte dos

Miniílros , c dos Naires ; os Portu-

guezes pelo contrario eraó fummamen-
te odiados do povo , e da Nobreza,
ou foífe por intligaçaó dos Mouros ,

inimigos tanro mais para temor, quan-

to mais occulcavaó o feu ódio , ou por-

gue os Portuguezes naturalmente AqC-

prezadores , e que ainda naõ conhe-
ciaó bem a terra, naó punhaó difficui-

^ade em fe defviarcm dos ufos da terra ,

e viviaó deniaziadamenie á Europea.
Eilando os ânimos ailim difpoílos

,

tinha EiRei de Cochim ferres aíTiilros

dos feus mais fieis vaíTiUos , que cm-
cazmente lhe reprerencárió quanto era

danofo a elle, e a toda a família Real
o expôr-fe a fi , e ao feu povo a per-

derem tudo por attençaõ a huns pou-
cos de Ertrangeiros , a quem ninguém
amava. Os mefmos Portuguezes , que

conhe-
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— conheciaó quam arrifcacios andavaõ , e
Ann. de que tinhaó mais luíto dos habitado-

J. C. res y agaílados de tolerarem violentos

i^o-», iii^nia guerra , cm que com razaó te-

miaó ler vivílimas , do que de toda o
D.

"-^"exercito de Calecut, puzeraô todas as
NOEL REI

fQj.ç.-,g gj^ perfuadir ao Rei, que, ac-

commodando-fe ao tempo , fingiííe de-

famparaios , e íalvaiTe a fua peíToa
,

e Eftado , dando-lhes licença para elles

fc recolherem a Cananor, onde eíla-

riaó íegnros. Mas efte Príncipe, que
prezava mais a honra , do que o Rei-
no, e a própria vida, entendendo que
eíte expediente , que era hum modo
decente de poder faltar á lua palavra

,

ofFendia o melindro fo delle , naó quiz

dar ouvidos a propoíiçaó alguma dei-

tas , e fazendo cara a todos moílrou
iinimo confiante , e deo aos Portugue-
zes huma guarda de Naires , a fim

de que lhe naó fiigiííem , e para os

fâlvar do furor do povo.
Neílas circumíí-ancias chegou a

Cochim Vicente Sodré com a fua ar-

mada 5 e com a viíla delle começarão
a refpirar ElRei , e 03 Porniguezes ;

e bem que tiveííc ordem cx])reíra do
Almirante ,

^ara que ajudaílc ElRei
de Cochim , le foffe ameaçado , nunca
o poderão reíolver a que ficalTe com

eK
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elle, ou foffe covardia, ou ambição.

O Feitor fc empenhou para iílo com Ann. de

razoenj, com íiipplicas , e com la^rri- J. C.

mas 5 mas todas baldadas. Efte homem 1503.
indiano do fans^ue de huma naçaó no-^ - ,.^1

,
* . , D. MA-

bre , nao avaiianao em nada a vida

Cios leus nacionaes , a honra dei Rei
,

feu Senhor , o m.erecimento de hum
Príncipe, que racrifica\'a tudo por pura

generofidade , antepondo a tudo o }^ro-

veito das íi^as prezas , reípondeo íría-

mente „ Que eiíe naó viera para com-
bater em terra ,

que fe falvaíTem co-

5, mo quizeííem , ou podeííem El Rei

35 de Cochim , e 03 Porruguezes
; que

35 elle tinha ordens delRei de Portu-

35 gai para cruzar no Golto Arab'"ro
,

55 e que cahiria em culpa, fe faltaoe a

5, executar as íuas ordens „ e com
effeito partio com a íua frota ^ deixando
em Cochim uma ccníternaçaó ainda

"

maior do que o era antes de huma reti-

rada tam pouco preíumida^ e tam mal
jurtiíicada.

Dcos , vingador dos deliiflcs . o
punio 5 cegando-o de modo que íò-

menre a íl pode irxipurar a fua perda.
Satisfizeras bem no principio a íua ava-
reza finco ou féis prezas rica-:

, q.ie

lhe cahiraó nas maós , nas qu^es fo-

mente em oiro achou mais de zco du-

ca-
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cacios ; mas depois dlfto foi perder-fe

Ank. dl nas Ilhas de Guria-Muria
, porro no

J. C. Eitrciío de Meca. Os Beduins , bem
i^c». 4'^^ Mouros , fe houveraS bem com

elle 5 e ihe deraó íoccorro muito a
X). MA-

j-^^.jp^py ^ jj^ reciproca troca , que com
''^^^ KEi ^i|g r^;jj^5 j^ gados pelas fiias mer-

'cadorias ^ e depois lhe deraó hum fau-

davel avilb , de que fe abrigaíTe de
hum tem.porai do Norte, que foore-

vem neila paragem no mez de Maio,
tam ferre

,
que naõ ha vafilha , que lhe

poiTa reíjfíir. Sodré naõ teve conta nem
com os feiís avifos , nem com os dos

inais Capitaens ,
que fe feparáraõ del-

le 5 cie ibrte que oLílinadamentc tel-

mofo, ou por melhor dizer, por hum
^effeito da jufciça Divina , que queria

<|ue o feu oiro folTe para elle perdi-

ção 5 íe perdeo elle , e feu irmão nef-

te terrível furacão , fem que nunca fe

podciíe falvar alguma parte das gran-

des riquezas, que foraó caufa de hu-
ma das acçoens mais covardes

, que
fe tem obrado no mundo.

Trimumpára, á quem o exemplo
de Sodré podia dar prere.Tto para lal-

tar ao prorncttido , aíTenrou que naõ
lhe devia fe?;u!r o exemplo, nem que
hiima covardia podc:Te juitiíkar outra

íua ', fiCou todavia inquieto , e confu-

íq.
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fo. Tinha ás portas o Samorim com hum
exercito de nncoenta mil combatentes ,

Anx. de

cujo numero engrolíava cada dia com a J. C
deíerçaó dos Principes vaííailos de Co- icoz,
chim : marchava com toda a preiTa

,

com a connança , e íle^ria , que lao
... 1 Tn^ • TJ 1

• NOELREl
vaticmios da victotia. 1 elo contrario

Trimumpára via hum ar melancólico
,

e triíte em quantos o cerravaó , e

íe tinhaó m.antido íicis ; e iílo era baf-

tante para lhe augurar a futura ruína ;

porem nada o mortificou tanto como
a deferçaõ de dois Europèos transfu-

^as 5 fundidores de proíiiTaó , e excel-

lentes armeiros
,

que tinhaó paflado

na armada do Gama , fingindo ícrem
pedreiros , encobrindo a íua verdadei-

ra profifTaõ j e a fua apoftaíia deo íuf-

peitas de que paflaflem á índia , ou
talvez foíTem alli mandados para em-
baraçar os Portuguezes : com Ci^eito

foraõ aíTás úteis ao Samorim
,
que Te

foube aproveitar delles a tempo
, para

tirar grandes proveitos , e coníerva-

los no exercicio da lua profiííí.ó con-
tentando-os com groíTos ordenados.

A foiemne declaração da guerra ,

que ao mefmo tempo cliegou ao Rei
de Cochim da p^rte do Samorim , jun-

ta com as apertadas Garras dcíle Pr'n-

cipe 5 e de outros muitos Senhores
Tom. I. M Teus
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. feus amigos
,
que lhe faziaó as miio-

Ann. àc res inftancias para que tiveíTe cio de fi

]. C. próprio , e do feu povo , lhe aperiá-

j Q, raó lummamentc o coração ; mas im-
movel a tantos abalos , qual a rocha

D.
^^-'^' debalde açoitada das ondas do mar,

jvOEL Rti fazendo coníiança na jiiítiça da fua

caufa , era eile quem dava alento ao
deícahido valor dos feus , e dos Por-

tuguezes , e com aquella tranauillida-

de de íemblante , que infpira íeguran-

ça j ordenou tudo , e fe pôz em efta-

do de huma vigorofa reíiílencia.

A Ilha de Cochim eílá defpega-

da da terra firme por hum eílrelto de
mar , que he vadeavel na baixa mar ,

principalmente em hum váo chamado
Paiurcl. Por aqui perrendia romper o
Samorim com todas as íuas forças.

TriíTiumpára
,
que conhecia a importân-

cia da paíTagem
5 poz aqui de guarda

Naramuhini, iilho de fua irmã , e her-

deiro dos feus EítadoT 5 conforme a lei

da Gynecocracia cílabelecida no Ma-
labar , e lhe dco para commandar 5500
Naires , com quem fe incorporarão

Lourenço Moreno , e ourros poucos
Poríuguezes. Era Naramuhim valen-

te 5 e entendido , do que deo gran-

des provas nefía occaíiaS ; porque ap-

parecendo o Samorim a cois dj Abril

pa-
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talpara paífar o váo , Te houve com
valor 5

que o obrigou a retroceder Ann. de

com baftante d^sbante: e tendo no ]. C.

dia feguiute reforçado o Samorim a 1502.
batalha commaidadi pelo Calmai de

Repelim , ajudado pelo rio com grande ^' ^^''^"

numero de paráos , fendo o combate ^'°^^ ^^^

mais prolixo , e fangu'nolento do que
no dia antecedente, deo multa honra a

Naramuhim , que diílinguindo-fe em ro-

das as fuás acçoens , obrigou os inimi-

gos a vergonhofa retirada. N o me-
lhorou o Samorim nas mais dlgen-
cias

,
que depois tentou : Nanmuhira

era aíTas experto , moflrava-fe em io-

da a parte a fazer cara , de forte que o
Samorim fempre desbaratado , def:or-

çoando do bom exiro da emprefa ,

levantaria covardemente maõ dsiia , a
naó fer hum confelho

, que lhe avi-

vou efplritos de honra.

Naó tendo fruífto a força, reccor-

reo á traição : comprou com grandes

fommas o Thefoureiro do exercito de
Naramuhim. Eíle traidor fingindo mo-
lefHa fe rccolheo á Cidade , e os Nai-
res coftumados a receberem diaria-

mente os feus foldos , e muniçoens
começarão primeiro a murmurar da
íua auiencia , e voltarão em corpo a Co-
çhim. O Thefoureiro

, que antevi*»

M ii bem
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• bem o fucceíTo , alli os foi detendo de

Ann. de ^-^"^
P^^*^ outro dia cem varias cau-

j Q^ telas 5 c.como iílio dava calor á mur-

muração , e deferçaó do campo , em
'^^^' pouco tempo fe achou Naramuhim
D. MA- quafi fò. O Samorim

,
que fnovia efta

íiOEL REI trama atraiçoadamcnte , e ajuílado com
elle cílivera alguns dias fem fazer mo-
vimento al^um 5 aproveitou eíla occa-

fiaó de paíTar o váo , para o que appa-

receo ao romper do dia. Avilado Na-
ramuKim , acodio a eilorválo , e fuf-

tentou o combate todo o dia até á

noite com os poucos foldados , que

tinha ; mas fuftbcado da muititiaó , foi

roto , e morto com dois fobrinhos

feus 5 Príncipes moços , que davaó

grandes efperanças , e que na ajuda de

feu rio deixarão bem vingada a fua

morte , fem cahircm fenaõ depois de

terem , como clle , dado grandes pro-

vas do feu valor.

A morte deftes Príncipes valentes

poz Cochim em conílernaçaõ , e deo

forças ao ódio , que tinhaó aos Poriu-

guezes , e caufou defefperaçaó no Rei

;

porem efte , cujo fentimento chegou

também ao Portuguezes
,
que fmcera-

mente o chorarão , e fentiraó na ver-

dade, fervio de augmentar mais a cf-

timaçaó , que tinha dclles ^ com anciã

ver-
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verip.de.Ta de fe vingar , e juntando

todas as forças ,
que eílavaó derrama- Ann. de

das lhe foi dar batalha , onde foi def- J. C.^

traído , ferido , e obrigado a fe abri- 1503.
gar á Ilha de Vaipim. Entre todos os

MA-
Príncipes da fua Corre nenhum o quiz

feguír fenaó o Caimal defta Ilha, com
os Portuguezes , a quem ElRei nun-
ca quJz deixar , a lim de poder melhor
cuidar na fua confervaçaó.

Quiz ontra vez o vidoriofo Sa-

morim provar a conftancia do géne-

ro fo Trimumpára pelo caminho da

brandura
; porém naó rendo a def-

fortuna nada trocado em hum animo
taó fiel , defafogou todo ódio em Co-
chim 5 entrando na Cidade com fu-

ror , levando tudo a ferro ^ e fogo,
e até fe aíFoutou a hir acometer o Rei
fjgitivo no feu afylo , bem cue pela

fua Religião tiveíTe immAmid.ide Sa-

grada. Mas fendo a lih.i bem forti-

íicada, e defenfavei , ficarão fruílradas

todas as luas tençoens i
e depois dif-

lo o obrigarão também a recolher-fe

as chuvas
, que começavaó : deo to-

davia ordem á dcfenfaó de Cochim ,

onde deixou alguns corpos de tropas

para fegurar a poíTc delia , e voltou
a Calecut fobcrbo com o fucceffo ,

com tençaõ de tornar a abrir a guer-

ra
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ra na entrada dos bons dias da Pri-

Ann. de mavera.

]. C. Neíle trabalhofo eílado , em que

1^02. ^^ achava ElRei de Cocnim a pon-

to de perder tudo , lhe acodio a Pro-
D. MA-

yijgj^cia com novo foccorro 5
que lhe

^^^^ REI
(.g^uíbu tanto maior alegria ,

quanto
menos íe efperava. AíTentando D. Ma-
noel que na índia tudo paflava com
focego 5 naó tinha appareihado no an-

uo precedente mais do que três pe-

quenas eíquadras de três navios cada

huma. Capitaneava a primeira Antó-
nio de Saldanha com regimento de

naó paíTar além do golfo Arábigo ,

e de andar de guarda na boca do
mar Roxo ; as outras duas ,

que eraó

deílinadas para a índia , vinhaó com-
mandadas pelos dois primos com ir-

mãos Francifco , e Afronfo de Albu-

querque. Francilco chegou primeiro

á índia , tendo perdido hum dos na-

vios da Tua conierva i e topou com
quatro da armada de V^icente Sodré ,

commandados por Pedro de Attaide

,

de quem foube o que acccntecera

áquelle Capitão , c o triílc eílado

em que deixará Cochim , cu]o Rei So-

dré havia deíamparado no maicr aper-

to. Eiras noticias obrigarão ao Albu-

querque a partir a pezar ^ do rigor do
"tem-
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tempo , que ainda durava : As mais

circumílanciâdas noticias
, que teve em Ann. de

Cananor do máo fucceíTb da guerra ]. C.

ce Cochim , o obrigarão a dar-fe maior irc».
preíTa , e o fizeraó reíolver a hir , fem
perder tempo, furgir na liha de Vai-

pim.
O Rei de Cochim, que foi dos

primeiros
,
que reconheceo a bandeira,

exclamou trafpalTado de alegria , Por-
tugal , Portugal , e correo ao porto

a receber o General , a quem teve por
feu Redem^ptor. Tendo-o Francifco

de Albuquerque cumprimentado da parte

delRei íeu an^o , e tendo-lhe gratifi-

cado da Jealdade , com que fe houvera
pelos feus intereííes , lhe entregou os

prefenres ,
que ElRei D. Manoel lhe

mandava , e em nome deite Principe

lhe mandou dar dez mil cruzados do
oiro , que elle tomou no theíouro da

frota. Eíla liberalidade tanto a tem-

po , trocou os anim.os dos índios vaf-

falios cc Cochim a rcípeito dos Pcr-
tuguezes. Depois fe offereceo Fran-
cifco a fervilo

,
prometrendo-lhe ref-

tituilo fem demora ao feu ihrono.

Naó tardou com eíteiro o fucccf-

fo á promeíTa ; e te:ido o General def-

baritado , e poíto em fu^a a guarni-

ção , que o Sa.morim deixara na liha

de
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• de Cochim , trouxe a ElRei em trl-

At:K. de unfo á Tua Cidade Capital ; e naó fe

3. C. dando por íatisfeito com illio, reparti-

I-Q2. <^05 leis centos homens da íua fro-

ta pelos Capitaens
,

que o acompa-
^' ^^^'

nharaõ 5 entrou nas duas Ilhas vizinhas,

^^^^^^^qiie eraó dos Caimaes rebeldes, òef-

baratou as fuás tropas , ficando hum
dos Caimaes mortos no campo 5

quei-

mou os Paços 5 talou as terras , e te-

ve vicloria de huma armada de 50
paráos, que eraó do Samorim , fez

varias correrias nas terras de Repelim,
fempre com bom fucceíTo , e fe re-

coiheo a Cochim cheio de gloria. O
ue mais fe dillinguio neílas facçoens

Foi Duarte Pacheco Pereira. Fora el-

le na primeira viajem de Vafco da

Gama , e tinha-fe aílinalado á vifta

do Samorim na entrada da náo dos

Elefantes , de que já fallei ; e fegun-

da vez foi á Índia Capitão de hum
navio da efqiiadra de Affbnfo de

Albuquerque , mas tendo-fe feparado

dcUe com temporal , chegou primei-

ro , e á fua chegada obrou laes proe-

zas , í^e parecerão prelúdios das acço-

ens heróicas , que fez paílados poucos
tempos.

O Rei de Cochim eílava tam fa-

tisfcico
,

que o Gcnerjwi aíTentou de-

ver

fc
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ver aproveiur-fe das felices cíifpoíi

çcens, para ihe propor cia parre ael- Ank. de

Rei D. Manoel 5 qus lhe deixaíTe or- 3- C.

denar na íua Cidade huma Fortaleza. 150^.
lílo era verdadeiramente dar as maós
á efcravidaó, em que fe hia metter ;

• n TL n • • KOEL REI
triíte recompcnía para hum Príncipe,

a quem Portugal devia raes finezas
;

porém eita delicada propofta foi feita

em taes clrcumftancias , disfarçada com
taó efpecioías razoens , c^ue ainda oue
o Rei 5 e o íeu Ccnlelho anteviíiem

certamente as circumílancias , com tu-

do as obrigaçoens prefentes , e as cir-

cumílancias 5 em que eftavaó ^ fizerao

naò fomente com que o Rei naó fó

convieíTe , mas que concorreííe com
oíFiciaes 5 e apparelhos para adiantar a

obra. O General , que receava que o
Rei fe arrependeííe brevemente de
hum confentimento dado fem ponde-
ração 5 naó perdico tempo. Eícoiheo
huin lítio alto

,
que dominava a Ci-

dade 5 e o Porto 5 delineou a planta

da Fortaleza , e na falta de pecfra , e
cal mandou cortar troncos de palmei-
ras

5 que o Rei deo francamente. Qiia-

iro dias depois de começada a obra,
chegou

. Aítbnfo de Albuquerque , o
quai 5 como trazia o mefnío regi-

mento de Francifco , aíilm adiantou a

obra
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obra , de cuja direcção tomou cargo
,

Ann. de que fe arrematou em breve tempo,
J. C. como também a Igreja , que ic fundou

1 50 ? . fucceilivamente

.

Confiava a Fortaleza de hum qua-
drado de madeiros , fobre madeiros
bem unidos , e pregados com pregos.

Por dentro eílava terraplenado , e cer-

cado de hum foíTo , onde entrava a

agua do rio ; nos dois ângulos do
quadrado fe fizeraó duas torres , ou ca-

vallciros , em que íe abrirão boas ba-

terias. A anciã, com que os dois Al-
buquercues íc deraó em aviar a carga

para voltarem ao Reino , naó lhes deo
lu2:ar a fazerem a Fortaleza de outra

matéria , nem também a Igreja , nem
fazer obras mais folidas : terminaraõ-

fe eílas obras com hum.a ceremonia
fanca , feita com a maior pompa , que
permittiaõ as circumílancias , cm qud
íe achavaó os Portuguezes , a qual naõ
deixou de fer ^rata aos infiéis ,

que
admirtiraõ os ufos da noíTa Religião,

e teílemunharaõ a folemnidade com
que a Igreja fe benzeo , e fe lhe deo

por Orago S. BarLhoíom.eo , dando-fe

á Fortaleza o de Sant-Iago. Os Auclo-

res Portuguc:^es todos faõ de acordo ,

que Affonío d'Albuquerque tomou neíle

dia huma como poíTe Real das índias ,

e
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e que com efta Fortaleza lançou os

grilhoens á liberuade de todas eílas Ann. de

províncias, e foi como a pedra tr.n- j. C.

tíamental de todas as mais, que elle k-o'.
meímo fundou , ou depois delle fe fun-

darão nefte novo mundo, de que elle ^' ^^'^"

foi Conqu:ílador.

Acabado efte negocio , nada mais

defvelou os Albuquerques do que fa-

zerem entradas no paiz inimii^o , e

defpicarem o Rei de Cochim dos íeus

vaílaiios rebeldes. Fizeraó correrias ,

que fe alcançavaó humas a outras pe-

las terras do Caimal de Repelira , e

do Caimal de Cambalam •, talaraõ-lhe

todo ofcnhorio, quc^maraó-lhe as po-

voaçoens , e m-ataraó-lhe muira gente ;

mas como por toda a vizinhança cor-

riaõ fucccílivãmente as noticias das fuás

hoftil idades, em breve tempo fe appe-
lidaraó tamanho numero de Naires

,

oue os Fortuguczes por varias vezes
ie viraó em aperto , e obrigados a

recolher-fe apreiladcs aos bateis. Naó
encontrando Duarte Pacheco o feu no
fitio , onde o deixara, cíteve em rif-

co de ficar carreíiado co s^rande nu-
mero 3 rras com acções s miais que
humanas, deo lu^^ar^a que os Albu-
querques o livraíTcm. Pcuco déreis
rctriúuio igual bcneíic o a Aíicnlo de

Al-
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' Albuqiierqup

,
que devendo a elle a

Ank. de vida , lhe ficou cambem na obrigação
J. C. de toda a gloria

, que depois grangeou.

1^02. Pacheco desbaratou também trinta, e

_
quatro paráos de Calecut

,
que inquie-

tavaó o commercio de Cochim , e cru-

zavao por aquella Coita. Fariao os
Generacs maiores progreílbs , cu taJ-

vez maiores eílragos , fe os naó obri-

gaíle a fobreílar nas fuás fanguinofas

execuçoens a bondade de Trimumpára,
que íe compadeceo dos próprios Teus

inimigos.

O Samcrim
, que nado difto igno-

rava 5 a quem já a guerra era peza-

da
, perRiadido aliás pelo Príncipe

Naubeadarim , que pelo leu amor á

juíliça 5 e o appreço
, que fazia dos

Ponuguezes o tinha afFeiçoado a ei-

\<:'y
^ propõz a paz. Foi ella tratada,

e ajuílada com tamanha cautela , que
os Mouros de Calecut o naó fouberaó

fenaó depois de ajuliado , e ailignado

o Tratado. Foraó as condiçoens del-

ie : que viviria em boa harmonia com
ElFvei de Cochim ; que defpejaria to-

dos os perros de navios feus , a fim

de raõ inquietarem o commercio: obri-

gou-fe alem diíío a pagar 5C0 babares

d.e pimenta , e alguns quintaes de ou-

tros géneros em paga da f*izenda ,
que
to-
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iora roubada a Aires Corrêa y e que —
uiãniamerire naõ permirtiria

,
que os Ann. de

Mouros de Calecut commerciaíTem pa- J. G.

ra o Golfo Arábico. Pertendia além 150^,.

dilTo Francííco de Albuquerque
, que

lhe foffem entresues os dois Chriílaós
^'

C ' n. 13 • • KOEL REI
transtugas i

porem elte rnncipe nunca
quiz confentir em huma condição pa-

ra elle taó vergonhofa , e aííim fe

omittio. Tornou a reílabclecer-fe cm
Calecut a Alfandega , e de huma , e

outra parte fe começarão a gozar os

bens ue taó appetecida paz.

Affonfo cie Albuquerque
,
que le-

vava regimento de D. Manoel para

Kir tomar cars^a a Coulaó^ tinha já par-

tido convidado com grandes oíFertas

pela Rainha, (]\\Q era aili Regente na
minoridade deUlei feu filho. O alto

conceito , que ella tinha concebido dos

Portuguezes , e das conveniências do
commercio , a obrigarão a íazer-lhes of-

ferecimencos. He Coulaõ huma das

mais antigas Cidades da índia , da
qual pertendem

,
que tenhaó fahido as

Colónias
, que fundarão as Capitães

de diverfos Reinos do Indoílan ; mas
tendo efmorecido o feu commercio em
razaó da fuperioridade, que tomou a Ci-
dade de Calecut , tinha decahido muito

do feu antigo luílre •-, com tudo era ain-

da
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à:\ rica 5 e popiilofa ; o Teu porco era

Ann. de accomiTLodado era hum Rio navegável ,

J. C. e muito Teguro , menos em alguns

i-o^. fitios 5 em que o Canal dcfte Rio ef-

_ trcita ; e Aífonfo encontrou alli todos

os commo:lo3 , cue defejou. Fundou
^

alli huma Feitoria com hum Feitor ,

e doÍ3 Eícrivaens , e para lua guarda

lhe deixou vinte homens. Tendo en-

contrado neíla Cidade alguns Chriílaós

de S. Thomé , lhes bufcou aliviar o ca-

tiveiro 5 e alcançou do Governo o ali-

viar-lhes notavelmente os trihuios , q^ne

eraó obrigados a pagar ; e tendo tei-

to a fua car;:<a deixou por Apoftolo

ao Padre Pvodri;:^ue3 , Relig-ofo Domi-
nicano 5

que Tendo dotado de fcien-

cia, e virtude, extendendo o feu ze-

lo tanto aos Chriílaos ignorantes ,

como aos índios idolatras , fez gran-

de frurlo com huns , e com outros.

Naó durou muito tempo a paz ,

bem que naó foiic por culpa de Sa-

morim , mas por eííeito de hum lan-

ço indigno da am.biçió de hum Por-

tu;:;uez. Tendo Fernão Corrêa , Feitor

de Cochim , noticia de que paííava pa-

ra Cranganor hum pario carregado de

pimenta por conta do .Samorim , man-
dou-o tomar. Por mais que o Patrão

deile allegaíTe com a paz, e. tratada

de
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da aliança de novo ajuftada , dizendo -

que o paráo era do Samorim , e qiJeA.N?.. de

hia para pagar parte do que í"e devia I- C.

dar aos Pormguezes , a quem íe ha- 1503.
viaõ já entregado 8co bahares , naó

foi attendida a fua razaõ , e o paráo

foi tomado com violência, mortos féis

índios 5 e outros muitos feridos. Efpa-
Ihada por Calecut huma acçaó tam op-
pofta ás leis da equidade , e da razão ,

cauíou alli grande efpanio , e juíla in-

dignação 5 mas Naubeadar m fempre co-

medido tranquiilizcu os Ímpetos colé-

ricos do Samorim , efperando que fe

lhe fizeíTe juíliiça
i

mas Franciíco de
Albuquerque, arquem fe vieraó quei-

xar 5 fez dilTo taó pouca conta , que
bem fora de reílituir a preza, nem fe

quer tomou rcfj^ofta , e menos tnitcu

de dar apparencias de faiisfaçaõ
i c

tendo promptos , e carregados todos os

navios , fe difpunha a paílar a Euro-
pa.

Agaílado fobre maneira o Samo-
rim 5 e r jfolvido a defpicar-fe , fez os

maiores apercebimentos para tornar ás

hoftilidades. Noticiado Afíonfo d'Aí-
biiquerque por Coge Bequi , e pelo Fei-

tor de Calecut, deo avifo a Francif-

co ; e tendo o Rei de Cochim noti-

cia de tudo pelas fuás efpias , ante-

vêa-
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vendo que toda ella bcrraíca viria re-
Ank. de benrar Ibbre elle , appiicou rodos os

]. C. meios para a defvanecer ; mas inuril-

150:. niente. Ke verdade que Francifco pro-

mettco a ElRci deixar-lhc tropas , que
MA- jrirr rr- • - ) t -

o dereriJeíiem , e com eíreito Lhe. dei-

xou 50 homens na Fortaleza de Sant-

iago. Dcixou-lhe mais hum navio , e

duas caravelas com outros cem ho-

mens 5 capitaneados por Duarte Pa-
checo 5 o qual 5 depois de fe haverem
efcufado todos os mais Capitaens , fe

facriíicou neíla occaíiaó pela gloria de

Deos 5 c honra da Tua naçaó j e com
efFeito o facrificio era tal , que Fran-

cifco de Albuquerque , e os de mais

Capitaens
,
que po^ideravaó quaó min-

guado era o foccorro , já oihavaó pa-

ra Pacheco , e os que comfi^o tinha ,

como homens perdidos , cujas almas

fe podiaó d'antema5 encommendar a

Deos 5 como fe foffem já defuntos. Com
tudo embaraçando-fe pouco com o que

fuccederia , fe tizeraó á vela para Por-

tu2;al 5 tendo primeiro pedido ao Sa-

morim o^^ Portuguezes ,
que lhes re-

tinha cm Calecut , bem que anteviíTem

que lhos naó entregaria.

ConfeíTo ,
que eíle comportamen-

to dos Albuquerques parece que cau-

faó efpanto , c põem mancha na fua

g.lo-
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gloria : o que poderia defculpar Aífon

fo5hequeclos Teus Commentarios pa- Ann. de

rece^ que elle teve algumas diícordias J. C.

com feu primo, que fazendo as ve- 1503.
zes de primeiro General , fe havia

• ^ 1 . r ,1 r D. MA-
com muita altivez , aconielhava-íe pou-

n ' (^ K MOEL P.El
cas vezes com elle , e atj aíreòtava

dominalo. Por outra parte parece que
Aribnío tinha regimento de eílar ás

ordens de Francifco , no que refpei-

tr.va á vinda : como quer que folTe

K^ío^nío partio primeiro , e chegou a
16 de julho de 1504 a Lisboa, onde
foi berm recebido dei Rei , a quem fe2 .

prefente de dois formoíos cavallos

]?erias 5 os primeiros, que paiTáraó a
Portugal 3 e de algumas An.vita.s , ou
medidas de pérolas de preço , e outra
mais coníideravei de Temente de pé-
rolas. Francifco correo a mefma forte

dos Sodrcs , cujo ruim exemplo tinha

imitado Nicoláo Coelho , e elles fe

perderão , fem que jamais fe foubeífe

onde 5 nem como. Pedro de Atcaidc
outro Capitão, que vinha na fua con-
ferva, deo na Cofia de Ethiopia fu-

perior
\ ( * ) mas falvou-fe a gente ,

( * ) l^os

e depois de muitos trabalhos paíTaraó halxos de

huns a Moçambique , e outros foraó S. Lazaro,

a Alelinde.

Duarte Pacheco , que acompanhá-
Tom. I. N ra
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ra os^ Albu^perques em Coulao , e
Ann. de Calecut , dco preíTa em voltar a Co-

J. C. chim 5 lo .;o que ellcs íc íizeraó á ve-

i^QA l^"^' Achou o Rei de Cochim muito
eímorecido com hum lalfo rumor

,
que

^* ^"'"'os Mouros tinhaó malicioíiimente ei-
^^^^ REI

p^]]^^^^ ^ rendo capacitado eíle Pri;i-

cipe de que vendo Pacheco as pou-

cas forças 5 e a impoilibilidade de ta-

zer cara a tamanha potencia dos ini-

niiç^os , tencionava acolher-fe a Cou-
lao 5 ou Cananor com todos os Por-

tu^uezes , e que quando elle menos o
cuidaiTe o deíampararia indefefo , fei-

to alvo de todo o ódio do Samorim

,

fem que elle podeTe efquivar-fe aos

triíles effeitos da indignação daquel-

le , viílo que tanto os feu> períidos

aliados , como Teus mefmos vaíTallos

fe diípunhaó a defamparalo. Trimum-
pára 5 em quem eíles difcuríos tinhaó

leito grande abalo, naó pôde conter-

fe,que naó fallaíTc a Pacheco , e lhe

mortraíTe a fua fuípeita. Pacheco na-

turalmente aTpero , e que via quanto

eíla defconfiança offendia a fua hon-

ra 5 e melindre , fe agafl-ou raó furio-

fa , e vivamente ,
que perJeo o ref-

peiro devido á Mageílade , de forte ,

qie o Rei foço'^rou hum pou:o ,
pc-

rcm como eíle Príncipe tinha prudên-

cia ,
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cia , fazendo diílo mermo conceiro da ^
fincerkíade de Pacheco, e do íeu va- Am>-. de

ler, de que já tinha provas abonadas , 3- C.

ficou inteiramente coniolado. Pache- 15C4.

CO abrandando depois lhe deo taõ boas

razoens para acabar de o periuadir
,

acompanhadas de perfuafoens taó eí-

íicazcs 3 e taó cheias de confiança , e

preílmipçaó
,
que ElRei eílevc por tu-

do quanto elie quiz , e por feu Con-
felho m.andou a todos íeus vaíTallos,

que lhe obedecelTem com.o a elle pró-

prio
5
prohibindo com pena de vida ,

que ninguém fahiííe dos feus E liados.

Depois diílio chamou Duarte a fua

cafa os principaes Negociantes Mou-
ros de Cochim ; congre^^ados elles , lhes

íez huma. falia cheia ao principio de
muitos elogios , c cumprimentos. ,, Lou-

55 vou-lhes o zelo , e o feu antigo amior

3, ao Eílado , moíírou-lhes depois com
33 todo o encarecimento a tenção cem
33 que elles , e iodos os Pcrraguczcs

33 eílavaó de derramarem até a ultima

35 pinga de langue em defenfaõ dos feus

55 bens 3 e vida ; mas ao mefm.o tempo

33 lhes moftrou quaó vergonhofo 3 e per-

3, judicial feria clefampararem elles a pa-

3, tria 3 as fam^ilias , as cafas fem mais

35 fundamento do eme o de hum terror

j3 pânico 5 rematancío em fim , que fe

N ii „ entre
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T 33 entre elies havia algum taó covarde,
Ann. àe 5, que quizeííe íeguir efte parddo , íe cí-

]. C. „ le ouvielTe aprcíuniir limilhante de-

I-C04. 55 fignio de fugirem, cu lhe cahiíTem nas

5, maós hindo em iuga , os mandaria
^' ^^'^'

55 fem falta enforcar.,, O femblante fe
^OEL REI

i^^g inflamava á proporção, que Kia dif-

correndo , mas eílas ultimas ameaças
foraó preferidas cOxTi tal vehemencia,
e cólera

,
que aqueiles pobres infeii-

ces fe aífiguravaó já com a corda no
peícoço 5 e fe lhe lançarão aos pés
proteífando a fua fidelidade para com
os Reis de Portugal , e Cochim

, por
cjuem eítavaó promptos a facrificar tu-

do. Duarte, com o mefmo efpirito

<le politica , que o incitara a faliar-

lhes , affectando naó os ouvir , fe le-

vantou de repente, e voltando-lhes as

coftas , fahio a fim de lhes infpirar mais
terror.

Como as palavras nunca tem tan-

ta efficacia como as obras , mandou
fazer huma.exacla ronda de dia, e
noite , dciejando , e bufcando occafiaõ

<ie verificar as ameaças
, que fizera , a

lim de os intimidar mais com algum
j.inço de vigor ^ porem como ninguém
fe afoutava a íahir pelo grande te-

rxjor
,
que tinhaó delie , recorreo a hum

fílrategema ,
que íuriio q mefmo ef-

feito.
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feito. Encontrou a cafo alguns bar

cos de índios pefcadores , e fingindo Ank. de

julgalos fugitivos deo ordem para fe- J. C.

rem enforcados. Derramada pela Ci- 1504.
dade efta noticia os mandou pedir El-

Rei 5 a quem elle reípondeo altivo

que a execução já eílava feira, e cue

no cafo que naó eftivelTe , elle os naõ
entregaria : com effeito os mandou
efconder , e paííado algum tempo os

mandou entregar a ElRei em íegredo.

Eíle ardil lhe foi de proveito , e con-

teve todo o povo na fua obrigação.

Para moftrar por outra parte quaõ
pouco medo tinha do Samorim, come-
çou as hollilidades nas fuás terras , e dos
Caimaes feus confederados , entrando ,

-e queimando cada dia já huma povoa-
ção 5 já outra ; mas com raó accele-

radas correrias , com tal aclividade ,

e ventura , que os mefmos Índios das

fuás tropas
, que naó podiaõ compre-

hender o como elle podia refiftir a tan-

tas fadigas , nem vencer tanto , o re-

miaó fummamente dizendo delle que
naó era homem , mas dem.onio.

Chegados ao Sam.orim os clamo-
res das continuas hoílilidades , o obri-

garão a naó perder tempo em abrir a

campanha : marchou a grande paiTo

para Repelim acompanhado de m.uiios

Reis
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"^ 7" Reis feus tributários , e de 501^ Ko-
í^"^ mens , de que le compunha o feu
'• ^* exercito por mar, e terra, refoluto

1504. entrar a liha de Cochim pelo váo de

jj^ j^j
^_ Cambaiam.. Por extremado cue foííe

a^oEL REI ^ valor de Pacheco , conheceo melhor ,

que ninguém
,
que era quaíi impoUivel

refiílir contra taó grande numero de ini-

migos íó com 150 homens, em quem
unicamente podia confiar , e que era

neceíTario repartir. Todavia , como mui-
tas vezes da necellidade fe tiraó for-

ças , e de hum género de defefpera-

çaõ , mandou-03 juntar, e lhes repre-

íentou taó vivamente as circumftan-

cias , em que fe achavaõ , apertan-

do-os igualmente , ou de indirpenfaveí

obrigação , ou de empenharem as ul-

timas forças em defeza dos feus bens ,

liberdade , e vida , e honra da fua

naçaõ , ou de acabarem fem honra ,

que excitados , e como alheados da
vehemencia do difcurfo fe abraçarão

mumamente , obrigando-fc todos com
os mais fagrados juramentos , primei-

ro a ordenarem a fja confciencia

,

fortalecendo-fe com os Sacramentos ,

e de ante» morrerem do que deíam-
p.irr,rem huns acs outros , recuarem ,

ou darem o mais leve indicio de te-

mor.
Sa-
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SatÍ3fe"to elle da nobre emula-

ção 5
que divifava em todos os delt - Ann. de

midos íoldados , que capitaneava ,03 J. G.

repartio pelo modo íeguinte. Pôz na 1504.
Fortaleza de Cochim 39 homens ca-

pitar eados pelo Feitor Aires Corrêa ,
^* "^^

injufto 5 e imprudente audor dcPca
^^^^^ ^^'

guerrn. Entregou 25 a Diogo Perei-

ra 5 Capitão do navio , que deixou
de guarda á Cidade - huma das fuás

caravelas
, que neceííitava fer crena-

da 5 ficcu no eílalleiro fem fervir : o
rell:o dos foldados repartio pela ou-
tra 5 e por dois Lateis , em num dos
Guaes hia elle

,
para com efte debií

foccorro hir para o váo de Camba-
lam

5 que emprehendeo defender. An-
tes de partir fe foi defpedir delRei ,

que lhe entregou 500 Naires , com-
rnnndacos por dois Caimaes , a quem
acompanhou o Thefoureiro das fuás

rendas. A aíFeélada fegur^nça de Pa-
checo naó confolou efíe Prmcipe

,
que

Í50 defpedir-fe delle naó pôde enfrear

as lagrimas
,
perfuadido de que elle fe

hia aventurar a morrer infallivelm.en-

te 5 comparando as fuás acanhadas
forças com a multidão ftm conto de
feus ií^imigcs.

Chegsdo á paíTagem do váo ,

pôz logo Pacheco em tugida 8co Nai-
res ,
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• res , que lhe quizeraó dilpurar o de-
Ann. deíembarque : lançou depois ancora na

J. C. meíma paííagem , de forte que a cara-

1504. "^^^^ 5 e os dois bateis quaíi a impe-
diaó toda , amarrados huns aos outros

^' ^^^~ com groíTos cabos ^ e com cadêas de
MoELREi

£^^^^ ^ que diííicilmente fe podeíTem
cortar.

No mefmo dia chegou o exer-

cito inimigo 5 e na feguinte noite man-
dou o Samorim , por confelho dos

deis Chriílaós transfugas , armar hum
cavalleiro á borda do mar, e aíTentar

Luma bateria. No feguinte dia
, que

era Domingo de Ramos , dia aponta-

do pelos feus feiticeiros , como dia

feliz 5 e deciíivo , fe moverão os ini-

migos para batalharem ao romper do
dia: eílava a terra cuberta de tropas,

que deviaõ forçar a paííagem , com-
mandadas pelo Sam.orim em peíToa

:

a frota vinha mandada por Naubea-
darim , e pelo Caimal de Repelim feu

Tenente , e tomava todo o eíleiro
,

compondo-fe de 15O vafos de remo
de diverfas efpdcies , a faber de j6
paráos com fuás arrombadas , e cada

hum com duas peças pequenas de artilhe-

ria 5 vinte e íinco frecheiros , e íinco

arcabuzeiros 3 íincoenra c quatro catu-

res j e trinta tones , que cada hum
ti-
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tinha huma peça <de artiiheria , de fcis •

foldados diferentemente armados. A' Ann. de

viíla deíla multidão de inimigos ,0 ]. C.

brilhar das armas , o fom dos inílru- 15C4.
mentos , a íua algazarra aiíim ame-
drentaraó os Naires do Rei de Co-, '^^j^"^^

chim 5 que fe puzeraó a fugir ; e nem *'

hum fó dos vaííallos deíle Rei fez

cara , menos os dois Thefoureiros ,

que 5 como eftavaõ na caravela , foraõ

retidos a feu pezar pelos Portuguc-

zes
5

que da lua parte nioftravaó o
maior animo

,
que podiaó correfpcn-

dendo á vozeria do exercito inimigo*

Romperão o ataque vime paráos

encadeados ^ e armados de ganchos de
ferro para atracar a caravela j

por al-

gum tempo fe pelejou quafi ás efcu-

ras por tolherem o dia numa nuvem
de fettas

, que entaõ fe tiravaó , e o
fumo da artiiheria , e como os inimi-

gos eftavaõ taó apinhados ,
que fenaó

podiaó revolver , era maior o ef-

trago entre elles , do que entre os Por-
tuguezes

, que naó deixarão de pade-
cer algum tempo feu incommooo da
artiiheria dos paráos ; mas mandando
Pacheco difparar a tempo dois tiros

mais groíTos , mcteo no fundo quatro ,

e quebrando a cadêa pôz os outros em
fugida. Succedendo a fegunda linha

de
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de pardos á primeira , meteo mais 20
A-VN. de delles no fimdo, deíarmou treze, e

J. C. o reílo lhe fugio. Paflando o Caimal
,.^1 de Repelim 5 que re^ia a terceira li-

nha , a occupar o Jii^ar dos outros, le
DMA.- ^ ' . ? .

' ' meteo então no vao o exercito mi-
MOEL R'ii

j^^jg^ Entaó começou o combate a

fer mais arrifcado
,
por vir o ataque

de duas partes , e tornar a começar
com maior fúria , e durou até à noi-

te 5 tendo os inimigos , cujo animo
começou a efmorecer , muito máo fuc-

ceíTo
;
por quanto os últimos paráos Te

naó quizeraõ chegar de mui perto ao

combate , e foraó obrigados a reco-

Iher-fe com perda de 15CO homens, fem
q^je os Portuguezes, que fcmpre attrl-

buem os bons fuccelTos mais a mila-

gre , do que ao íeu valor , tiveiTem

mais do que alguns poucos feridos,

O Samorim bem que já defcon-

íiado deita primeira deígraça, todavia

alentado pelos feus feiticeiros , que
lhe prom.erteraõ melhor fuccciTo no

^ dia de Pafcoa , aíícntou experim-en-

tar neíle dia novo ataque : engrof-

fou a frota do mar : era ella de

cem paráos , cem catures , e oiten-

ta tones 5 com 380 peças d' artilhe-

ria 5 e 15^^ hom.ens. Repartio-a em
<iois corpos 3 hum dos quaes devia hir

aco-
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acometer o navio , que tinha ficado

em deícza da Cidade, em quanto o Ann. de

outro embcfcado no Rio de Repelim J. C.

havia de paíTar o váo , em quanto o 1504.
General andava aufente

, que arte-

via naó faltaria em acodir a defen- ^' ^[^^

der o navio. ?acheco tinha noticia (Jq^^elkei

dia do ataque pelas efpias, que tra-

zia -, mas naó fabia o ardil , e eílando

preparado para defender o váo , ficou

efpantado de naó ver nada ; quando
lhe chegou Lum recado do Rei de
Cochim. 5 avifando-o do rifco , em que
eftava o feu navio. Das duas carave-

las, ciue já eílavaó para combater dei-

xou fiuma 5 e hum dos bateis em guar-

da da paíTagem
, pelo que podia fucce-

der ; e com outra caravela , e batel

correo a foccorrer o navio , ajudado
da enchente ^ e do terreno

,
que era

a favor : a fua prefença defordenou
CS inimigos, fem que toda a diligen-

cia dos léus Generaes os podcfie de-

ter 5 e como lhes naó podia feguir

o alcance
, profeguia o caminho para

o navio
, quando os tiros de artilhe-

ria dos que metiaó , e deferídiaó a

pafTagem do váo , lhe deo aviic : por
ventura m.udara o vento com a ma-
ré , c em poucas hora- chegou ao com-
bate , a tempo que já a caravela efta-

va
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va arrombada á flor d'agiia , e a ar-

Ann. de tilheria lhe tinha arrombado todos os
J. C. bordos , como também do batel : an-

1504. à3.Yã a briga grandemente aceza ac
huma , e outra parte , e os Portueue-

D. MA" • < - ,.í - , ^ , O
zes ja nao podiao de cançados ; mas
canfando a chegada do General igual

temor nefte novo ataque
, que no

primeiro , vendo-íe os inimigos aco-

metidos pelo flanco , fó tratarão de
fjgir 5 deixando perdidos perto de 300
homens , e 19 paráos

, que os Por-
tuguezes queimarão , fem terem mais
perda , menos algum pequeno dano ,

e feridas de pouca conta , do que o
grande trabalho deíle dia.

A indignação do Samorim nao lhe

deixou efperar mais tempo para dar

outro combate , que para o dia fe-

guinte ; o General, que por hum Brâ-

mane teve difto aviíb , mandou aos

feus que le apparelhaíTem , e que dei-

xaíTcm chegar os inimigos o m.ais

que podeíTem , fem fazerem motim.

O fiiencio Jhes deo animo : vieraó cm
grande numero e quafi defordenados

,

e apenas eílavaõ a tiro , feito o final

peio General , deíparou toda a attilhe-

ria 5 e mofqueteria taó viva , e felizmen-

te
5
que lhes cortou de todo o ani-

mo. Por mais diligencias , que por

va-
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varias vezes fizeíTem pelos torna

rem a trazer ao combate , o Nau- A::-, de

beadarim , e o Caimal de Repe- 3- C.

lim envergonhados das injurias , 1-04
reprehenfoens , e opprobrios , com
que os tratou o Samorim , nunca

quizeraó tornar a fazer roíto aos Por-

ruguezes , e eíliveraó fempre akf-

udos até ao fim. do comíbate ,
que

parou em vergonho ia fuga , e perda

de mais de 20 paráos , e perto de
6co homens.

A aítlicçaõ, que caufou ao Samo-
rim taõ vergonhoia retirada , o obrigou

a deixar a emprefa de nunca mais

acometer eftapaíTagem, em que tinha.

teimado por vaidade. Sem demora le-

vantou o campo , e bagagens , e fe

retirou com precepitaçaó. Pacheco lhe

feguio a retaguarda , e no mefmo dia

queimou dois Pagodes , huma pequena
povoação , e desfez hum corpo de tro-

pas. Por miais cançados que os Por-

tuguezes eftiveííem , o General naõ lhes

deixava tomar defcanço
, por naõ dar

tempo ao inimãgo de refpitar , e co-

mo tinha a tempo noticia de todas

as refoiuçoens , como aquelles ata-

ques eraõ fempre determinados pela

iuperftiçaó , e pela fátua cfcoiha de

dias fauftos , e infauílos , aproveitava-

fe
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fe de todos os intervallcs , e fempre o
Ann. de encontravaó , onie menos o eíper.i-

J. C. vaó : já queimava Kuma aldêa , ja car-

IC04. regava febre hum deitacamenro da fre-

ta 5 já caliia fobre hum quartel , fcm-
D. MA-

pj.^ j^j^ feguro 5 e nunca fe recolhia
^OEL REI Y^m eíFeito, e fem ter tido algum fuc-

ceffo coníideravel»

O Samorim eílava taó raivo '"b ,

o^ue por mais vergonhofo , que juigaf-

le deixar hum.a empreza começada
com tamanha defpefa , e eílrondo , e

com taó numerofo exercite , contra ta5

poucos foldados , fem que a podeffe

levar ao fim , teria pedido , e ajuílado

a paz 5 como propoz no feu Confelho ,

íe o naó defviaiTem diífo o Caimal
de Repelim , e 03 Brâmanes , dando-
Ihe eíj^eranças de melhor facceíTo , ten-

tando a paíTagem por Palinhard , e Pa-
iurd

5
por onde paffára a primeira

vez
5
que entrou em Cochim.
Reíbivido pois a eíla nova tentati-

va 5 conduzio o feu campo. Pacheco
pelos avifos que tinha, e caminho que
levava o Samorim, aíTentava que elle

fe recolhia a Calecut ; mas melhor
informado depois da fja marcha , e

fabendo que já algumas tropas deíli-

cadas tinhaó entrado na IP\a de Araul ,

onde cortavaó ramos de arvores, o que
eu-
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entre os índios fe tem como final de —
vicloria 5 accodio alli , e carregou íb- Ar.N. de
bre elles com tal rapidez ^ que os pôz J. C.
em fugida , encravou-lhe a artilheria,

j q_,

cjue já eílava em bateria , e mandou
cortar as arvores , que havia na ponta ^' ^^^"

da Ilha.
^

^^-^ ^^'

Os dois vãos de Palinhard , e Pa-

lurd , diftantes meia legoa hum do ou-

tro 5 davaó aos Portuguezes o commo-
c:o de fe naó poderem paffar ambos no
rnefmo tempo : o primeiro naó fe po-
dia palTar pclainfanteria, Ccn?.ó na va-

zante 5 e ainda entaó com muito cuf-

lo pela altura do lodo, e baila ePca-

cada, que havia da outra banda : o íe-

gundo dava paílligem em barcos na
prea-mar, mas naõ podia abfolutamen-

te paíTar-fe vazando a maré : Pacheco

,

que tinha reparado neílas cir umílan-
cias, vio que podia accodir a defende-

las ambas ; e tendo pof{:o as duas ca-

ravelas na paíTagem de Palurd bem
ancoradas , e ligadds humas a oiitras

com cadêas de ferro , andava ao tom
da maré nos dois bateis bem "artilha-

dos 5 de forte que chegava a Palinhard

no fim da vazante , e com a m.aré vol-

tava ao paíTo de Palurt. Nefte tra-

balho continuou fem defcançar de noi-

te , e de dia , fizeííe o tempo , que
fizef-
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fizeíTe 5 em quanto teve inimigos, de
A^-N. de que fe defender. Naó lhe deraó eftes

]. C. muito tempo
, pois o acometerão no pri-

IC04. i^í^i^iro dia de Maio com hum exercito

taó numerofo como o primeiro , mas
^* com i^uai lucceíTo , e deshonra , ai-

' cançando os Portuguezes quarta vez
delies vieloria.

A peíle 5 que por efte tempo la-

vrava com grande eílrago pelo exer-

cito do Samorim , o obrigou a retirar-

fe por algum tempo , e deo lugar ao
General de efpalmar os navios, juntar

muniçcens de guerra, e boca, e for-

tificar as palTagens. No que dava váo
á gente de pé , mandou meter eílacas ,

e outras invençoens com pontas de
ferro , mas encravando-fe eílas dema-
ziado no lodo , mandou meter eílacas

a?,uçadas de madeira dura
,
que a feu

rempo íizeraó bom eíFeito : depois for-

tificou o váo , merendo huma eílacada

por todo o Rio , de huma paíTagem á

outra , que era guardada pelos Naires

capitaneados pelo Principe de Cockim
cm peíToa.

Mitigada algum tanto a pefte

,

tendo CS feiticeiros efcolhido o dia pa-

ra a paíTagem do váo de Palinhard ,

mandou o Samorim avançar as tropas

nefta ordem. Marchavaó diante \^
Nai-
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"Naires de guarda á artiiheria ,
que-- -i

eraó 30 peças montadas em carretas. Akx. de

Se£;uia-re immediatam.ente a vanguar- I. C.

da 5
que confiava de iiçj) homens, 1504J

em que entrávaó 200 archeiros , e trin-

ta efpingardeiros , capitaneados pelo

Príncipe Naubeadarim. O Caimal Je
^'^^^ ^"

Repelim dava as ordens ao corpo dã

batalha ,
que conílava de outro igual

numero de tropas. Fechava a mar-

cha o Samorim com a retaguarda y

que fe compunha de i^<^ homens,
nos quaes haviaó 400 armados de ma-
chados para cortarem as eftacas. Ti-
nha Pacheco para fazer rollo a toda

eíle exercito fomente quarenta homens
em dois bateis , e em cada hum del-

les féis pedreiros 5 dois falconetes, e
outra peça de maior calibre. Aguardou ,

fem fazer movimento , que a arti-

iheria inimiga fe ordenaííe , e com.eçaf-

fe a difparar ; e chegando entaó os feua ^
'

dois navios mandou laborar a fua com
tanto vigor , que torçou os inimigos

a retrocederem até hum palmar , do
qual ainda algum tempo teimarão

em atirar fobre elle : no emtanto
chegou Naubeadarim com a vanguar-

da , e com grande refoluçaó entrou na
vío , onde foi recebido com muita
valor da parte dos Portuguezes , que

Tom. h ' O defcar*
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i^ defcarregaraõ fobre elle muitos tiros

Ann. de de artilheria , mofquetes ^ e granadas.

J.C. A novidade deílas pÔz em grande defar-

jrQA^ ranjo , e caiifou grande temor nos ini-

migos, CUJO animo íe quebrantou al-

^' ^^''~ §um tanto. Pacheco, que receava que
tíOEL REI

Q £-çy |^^j.g| j^^- ficalTe em feco no lo-

^úo , fe vio precifado a mandar adiantar

Chriílovaõ Jufarte, Capitão do fegun-

do batel , que era mais pequeno , a fim

de occupar a entrada , ao mcfmo tem-

po, que elle fe retirou hum pouco pa-

ra o defender, efperando pela maré,
que naó podia tardar, para fe hir in-

corporar com elle.

Efle movimento naó diminuio na-

da da acçaó dos Portuguezes. Ao mcA
mo tempo os Naires de Cochim, que
eílavaõ defendendo a eílacada , fugi-

rão por traição de hum Caimal
, pa-

rente de Trimumpára , que tendo dei-

xado o partido deíle Principe para fe-

guir o do Samorim , tinha de novo
paíhido defle a congregar-fe com o de
Cochim , a quem ainda era traidor.

Eftava aufente o Principe de Cochim,
que havia de commandar eílas tropas ,

nem tinha noticia do combate : o Ge-
neral o m.andou noticiar por hum Brâ-

mane , mas o pérfido Brâmane lhe

jiaõ deo noticia , fenaó qnando deo
por
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por acabada a acçaó. ]u farte que no-

tou a deierçaó dos Naires , clamou a

Pacheco para o noticiar delia , mas
o eítrondo da arciiheria , e a vozeria

dos ioidados era tamanha , que o

General o naó ouvio.

As mais tropas fe tlnhaó incor-

porado ao exercito , e tudo carrega-

va ao melmo tem.po : o Samorim a-

venrurando a peíToa , como qualquer

foldado rafo 5 animava os léus comos
geílos , e com palavras : conhccendo-o
Pacheco pelas infigiiias Rcaes, mandou
atirar-lhe com iium falcaó

,
que matou

dois Naires
,
que o acompannavaó. O

Sam©rim naó fez mais do que afaílar-

fe hum pouco , fem deixar de exhor-

tar Naubeadarim, e o Caimal de Re-
peiim

, que aientalTem as s^cntes , antes

que a maré lubiíTe : eites incitavaó.

os folda.do3 ás pranchadas , c com ef-

feito fe meterão alTás pelo váo ; mas
dando com as pontas aas eftacas , en-

tão encravados nellas com dor , e in-

comrnodados por outra pârtc do fo^o

dos bateis , fe converteo tudo em cla-

mores 5 e gemidos de gentes , que a-

curvavaõ huns febre os outros , e que
naó podendo retroceder , como queriaó,

íicavaó muito mais atolados na vafa ,

onde muitos acabavaó afogados.

O ii Até

A::

3.
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Até eíle rempo tudo hia a bem
A:.N. de dos Portuguezes ; mas corcada a ei-

J. C. tacada , que íicára íeni guarnição
,

- Q^ e de que o General naó dera tino
,

fe vio em hum inftaníe quaíí cerca-
^* ^^-^~

do. Já o inimigo lhe prendia os rc-
^'^^^ ^^^ mos dos bateis, lem que eil: pudef-

fe manobrar. Entaó conheceo o r.i-

co 5 e vendo-fe perdido jaccodio a Dccs
de todo o coração , que lhe valeííe :

parece que a maré accodio z ponto ao

leu rogo, e com eíFeiro foi o mo-
mento decifivo. A' medida que a agua

crefcia, fe defembaraçaraó os Portugue-

zes , e os inimigos peio contrario íe

viraó forçados a ceder ; de forte que

vindo a fer impoííivel a paíTagem , le

vio o Samorim obrigado a tocar a

recolher , e levar as tropas ao cam-

po 5 tendo perdido mais gente neila

acçaó, do que em nenhuma das pre-

cedentes. A fua mefma peííoa cor-

reo maior rifco nefta retirada : Diogo
Rafael , que o conheceo, e era Capitão

de hum.a caravela do paíTo de Palurd

,

lhe apontou huma peça
,
que deipa-

rando matou trcs pelicas das mais

principaes da fua Corte, taó vizirihas

á fua peíToa , que ficou fslpicado do
feu fcingr.e, e íe vio obrigado a dcf-

cer do palanquim , e falvar-fe á pé.

Au-
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AugiTientava-fe a in(iÍ2;n.Tça5 no

animo cieíle Príncipe com as íuas def- Ann. de

dirás : e enfaíliado da falta de attcn- J. C.

çaó 5 com que o tratarão fazendo-lhe 1504.
pontaria , agoniado com a perda de

tantas Datalna.3 , accuíao-no de que
rr 1-1 • - KOEL KEI

rcmaíie por expediente numa traição
,

e ardil , vendo fempre infruílifera a

força declarada. Dizem que abraçan-

do o parecer do Caimal de Repelim,
Cipalliou vários aíTaíIinos pelo campo ,

a fím de matarem o General Portu-

guez 5 e que fe valeo de outros ,
que

dcitaítem veneno nas aguas dos po-

ços 5 e fontes ) e que tinha trama-

do outra confpiraçaó para queimar o
ravio, e a Cidade de Cochim. O Ge-
neral, que era informado de todos ef-

tes confelhos verdadeiros , ou fingi-

dos , e talvez armados para intimidar,

afFeclou defprézalos , e naó deixou de
tomar com fegredo todo o reíguardo

para os atalhar , e querendo confc-

cuentemente pagar ao inimigo , e in-

timidalo , lançou voz de ter feito cer-

to defenho , e de huma maquina em
qiic trabalhava ^ cm cue era infallivel

cahir o Samorim em peílba. Toda
cfta maquina fe reduzia a fortificar a
jvàiligem do váo , em que abrio pro-
fundos valios 3 c fazer hum redu(í:to ,

no
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' no Cjual armou hnma eC^ecic de for-

Ann. <^c ca 3 em que na índia coítumaó juíli-

J. C. çr-r o povo baixo. Perguntado pelos

1^04. Naires de Cochim para que fervia ,

rcfpondco friamente , que era para alli
D. MA- / e . ' ^ r ^ n reniorcar o ^amorini , cuia reípoíta aí-

yOEL REI p rr '
' - r "

íim C3 aílomnroii
,

que nr.o oularao

repiicar~lhe ; mas o Samorim fe inti-

midou por tal maneira , que immedia-
tameuce mandou duas peiToas propor

a paz 5 fem dar diíTo conta a ninguém
mais do que ao Príncipe T^aubcadarim

feu fobrinxHo
,
que fufpirava por ella.

Naó a defcjava menos o General ,

mas como os Deputados particulares

naõ moftravaó plenos poderes, e tra-

tavaõ o negocio como da fua parte,

e em nome particular , inculcou o
General fazer pouco cafo delles , e

refponceo ,
que fe o Samorim lha re-

querefie , entaó veria o que devia ref-

ponder.

Eíla iranquilla altivez , e appa-

rentc defprezo , ajudado alias do bom
fuccelTo das continuadas correrias ,

fcí-^pre naó efperadas , acabarão de
defalentar o .Saniorim , e lhe au-

f^mentaraõ o terror ; e naó rendo mais

efpcrancas de paz . aíic-nou experi-

mentar outra vez o kicccflb da guer-

ra y j.í com m.enos cuílo , pelo

per-
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períuadirem do bom êxito de certas

maquinas 5 cujo delenho era da inveii- A^^^. 4e

çaó de hum engenheiro Árabe , com ]. C.

o fim de queimar com ellas as náos 1^04.
dos Portuguezes. Conílavaó eítas ma-
quinas de oito caílellos de madeira ,

^'

poílo cada hum lobre dois paráos ^^^^ ^^'

amarrados hum ao outro , c podiaõ

eílar nclles dez arcabuzeiros , que fi-

cando mais altos, do que os navios,

eílavaõ fobranceiros á ponte , e com-
bater com vantajem. Pacheco

,
que te-

ve informaçoens deílas. maqumas , fe

apparelhou para lhes refiílir , e para

iíto juntou ambas as caravelas huma
a outra com a poppa em terra , fobre

rageiras para alargarem, a fim de que os

paraós inimigos naó lhes pudeílcm che-

gar na acçaó : fez cm cada huma
delias hum caftelio de proa fobre os

gurnpezes com meios maftros , onde po-
diaõ eílar féis homens em cada hum ;

e a fi.m de defviar de fi os caíiellos

dos inimigos, fez diante em conveni-

ente diftancia huma ponte de oitenta

maítros de oito braças quadrada , bem
iegura com féis ancoras grandes cem
cadèas de ferro.

Efcoihido para eíle grande com-
bate o dia da Afcençaó , marcharão
o exercito de terra \ e a frota ao

rom-
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romper cio dia. A primeira devia ten-

Ann. detar a paíTi^^em do váo de Palinhard ,

]. C. ao mefmo tempo que a frota comba-

15O4. ^^'^^ ^^^ •'s caravelas na paííagem
de Palurd , onde deviaõ pôr o maior

D.
^^ ^' etiinenho. Levavaó a ordem feguinte :

^OEL REI
,^.:^^\^^^ diante grande quantidade de
balias de fogo

,
que hiaó fobre jan-

gadas 5 compcílas de toda a caíla de
matérias combuílivcis , que acezas ,

e fendo largadas contra os navios , de-

viaõ íer levadas pela corrente. Se-
guia-íe a frota difpoíla em três li-

nhas. Compunha-fe a primeira de 20
raráos , parte fólios

,
parte prezos

huns aos outros : a fegunda de cem
canires , e 80 tones , e detraz de
tudo vinhaó as oiro maquinas , aquém
p-romctiaó taó grande eíFeito^ mas to-

das eftas efperança5 do inim.igo para-

rão em nada , e todos os íeus pro-

jeélos fcrviraó de lhe caufar maior per-

da, e cnchèlo de maior confufaó.

As fogueiras acezas foltas á va-

zante 5 e dcfviadas pela ponta dos Por-

tu:;uezes ,
que fazua huma efpccie de

efporaó , fe gaftaraó baldadamente ; e

bem fora de fortir o efFcito ,
que os

inimigos fe promcriaó , emharaçavaó
que a fua frota pudefTe paílir avan-

te em razaó do leu fogo , ficando af-

fim
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fim ferv-indo de alvo todo o tempo ,

ene durou o incêndio , a hum grande Ann. de

togo de artilheria dos Porrugi^ezes mais }. C.

forte 5 e bem manobr.^da , do que a 1^04.
dos índios ; de íorte que naõ per-

dia hum tiro , e o rio andava atulha- ^' ^*^'

do de m.onos , e monbunoos , e de ^^^^ ^^*

eílilhaços de embarcaçoens , meten-
do humas no fundo , e deílroçando

outras 5 de forte que fugiaó do com-
bate 5 e augmentavaó a confuíaó , e

defordem.

Pelo que diz refpeito ás grandes ,

e pefadas maquinas, como era traba-

lho fo o feu governo em razaó dos

dois lemes
,
que eraõ neceííarios para o

f
ovemo de cada huma delias , em-
araçando hum o efFeiro , do outro ,

fóm.cnte duas fe pudéraõ chegar ta5

perto
,
que fizeíTem alguma coifa. En-

tão tornou a começar a briga com
maior furor , c fe Upílcve algum tem-
po 5 em que a fortuna balanceou a

vidoria com incerteza , mas mandan-
do o Gener<^l difparar alguns tiros com
huma coiubrina , a que chamaó Ca-
melo 5 as duas m.aquinas feitas em ra-

chas tombarão para o mnr com horri-

vel b"JÍha , e perda de quan:os nellas

eílavaõ.

Naõ teve o Samcrim melhor
fuc-
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fuccefib na paíTagem do váo de Pali-

Akn. de nhard. Aqui íe defenderão com fummo
J. C. valor Simaó d'Andrade5 e Chriílovaó

1504. Juíarte
^
que capitaneavaõ os bateis ,

de Lourenço Moreno , que regia al-
D. MA-

g.^j^3 paráos dos índios , e o Príncipe
í,OEL REI jg Cochim, que eftava com os Teus

Naires de guarda da eftacada j ate

que fubindo a maré , refolveo a for-

tuna deíle dia , o mais funefto de to-

dos para o Samorim ,
que naó faben-

do a que attribuir tantas defgraças, fe

á falta de animo dos feus Generaes
,

e tropas , ou á impoílura dos feus

feiticeiros
,
que por tantas vezes o ti-

nhaô enganado , tendo algum tempo
tenteado na fua mente, fe deixou levar

do defgoílo, e levantou o campo em
dia de S. Joaó para fe retirar a Cale-

cut. Dizem que perdera neíla guer-

ra
,
que durou quaíi íinco mezes , 18

para 20^ homens , parte delles na
pcíle y e parte acabando com as armas.

Naó fe iaz conta com a perda da ar-

tilherla ^ navios , e mais apparelhos de
gucrrn.

Acompanharão ao Samorim ate

Calcci^t hum tropel de defgoftos. A
todo o inílante lhe nao fahia da me-
moria o efpCíElaculo defla Cidade cheia

de do , as queixas de feus habitado-

res
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res arruinados ; a deferçaó , e o defam

paro dos Reis confederados , ou vaflal- Ann. de

Jos do Rei de Cochim, que todos , até J. C.

o mefino Caimal de Repelim ^ fe tinhaó j ^q .
^

congraçado com elJe : a profperidade

defte Principe vencedor
, que pucliava ^' ^'^'

a íi todo o comrnercio , e destruvflava ^'^^^ *^^*

ufano a doce confolaçaó de o haver

humilhado ; a confiança do General
Portuguez

,
que vaidofo das Tuas vi-

(Slorias fe aproveitava da ^erai conf-

ternaçaõ, e ollcntava fer fempre fe-

nhor ; tudo iílo lhe fez taõ profun-

da impreílaó, e o fcpuitára em taó

alta melancolia , cue deixando as ré-

deas do governo ^ renunciou o Reino ,

e íe retirou a hum Trircol , efpccie de
Ermida, para alli pafiar oreílo dos feus

dias em penitencia , e fervindo aos

fcus Deoles.

Naó tardou em efpalhar-fe pof
tcda a índia a ncricia de taó eílron-

dofo retiro , o que acabou de lhe ef-

tragar os intcreíles j mas cftc recolhi-

mento naó durcu muito tempo ; íua

Mái 5 mulher de miUiro animo , e de
bom entcndimicnro , aliim o eílimiulou

acerca da purillanimidade de huma
dcvoçaõ vergonhofa pelo deígoíLo , e

pela luga , e aílim dco calor ao íeu

reíentimiento com novo defejo de vin-

gan-
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— gaiiça 5 cuc o obrigou a fahir dalli^

Av>:. de e a tornar ao Throno.
J. C. Porém já naó era tempo de fe

1504. defpicar. Era a eíle tempo checado
com treze navios da fua trota, e al-

ins outros
,

que fe lhe achegarão

no caminho, Lopo Soares d'Alvaren-
ga 5 a quem o Rei de Portugal del-

pachára eíle anno ,
pelas informaçoens,

que lh€ deo o Almirante. As novas,
que Soares achou em Melinde , Mom-
baça 5 e Cananor , das proezas

,
que

tinha obrado Pacheco , aííim infuna-

raó o leu animiO
,
que fe tornou íum-

mamente altivo , e deíprezador. O Sa-

morim , a quem a vinda do novo Ge-
neral tinha abrandado muito , defejava

nncioíamenie a paz , e tinha disfarça-

dam.enre ordenado , que fe mandaífe
a Cananor a comprimentalo , e pedir-

iiie a paz da parte dos Portuguezes
cativos de Calecut , e principaes mer-
cadores defta Cidade ; mas Soares mal
lhe quiz dar audiência. Repetirão a

diligencia piefenreando-o com refref-

C03 de toda a cafta
,
quando appare-

cco na barra de Calecut ; mas elle

fe altanava cada vez mais com as fub-

miiToens , e naó quiz dar onvidos a

propoíta alguma , fem que primeiro

ie lhe fizcíTe entrega dos Portuguezes
cati-
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cativos 5 e dos dois Chriíln.ós deferto- »

res. De boa vontade convinha o Sa- Ank. dç

morim na entrega dos primeiros , e com J. C.

iílo o deixava arbitro das mais condi- 1^04
çoens do Tratado ; mas naó podia a-

cabar comíigo entregar dois Homens ,
^' ^^^"

que por honra, e probidade era obri-
'"'"^^^ ^^'

gado a de^enàtí , huma vez que os ti-

nha tomado íob a fua protecção ,

e que o tinhaó bem fervido : cerra-

tios hum 5 e outro neíle artigo, man-
d-ou Soares varejar a Cidade por dois

dias com horrorofo eílrago : cahiraõ

muitos edifícios , e acabarão mai^ de
13CO peíToas.

Devemos confeíTlir
,
que efta ac-

ção he de ruim exemplo pela oppo-
íiçaó eícandalofa de ver de hum.a par-

te, antepor hum General Cnriílaó, pa-

ra laciar a fua paixão , e vaidade , os

fucceíios de huma guerra , á certa van-
tajem da paz fempre appetecivel , e
facrificar as vidas cios vaííallcs do fcu

Príncipe ,
que deixava expoftas a to-

do o furor dos feus inimigos. , íòmcA-
te por carregar da fua vingança uni-

camente dois homens
,
que , bem que

criminofos , como naó vaíTallos de Por-
uigal, podiaó difpor de fi ; e de ou-
tra parte hum Principe idolatra , oifen-

-ilidg nos feus mefmos Eílados , facri*

ficar
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*"-^ ficar a vida , e o próprio Império , a
Aí-N. de fim de deíempenhar a palavra, que

J. C. promeriera ; o qual fe havia com tan-

irQA, t^ moderação , que fendo os outros os
que primeiro quebrarão a paz , que

^' ^^-'^~ liaviaó jurado , o rratavaó taò mal,
tiOEL REI ^ç^ £/jj.^ ^g lacrificar ao feu deibi-

que aquelles mefmos
, que já tinha

em feu poder , pôde dizer-fe que os

cieixava em demaziada liberdade
,
pois

que abufavaó delia , e eílavaó fervin-

Jo de efpias nas fuás terras todo o
tempo, qne a guerra durou.

Soares partio para Cochim , on-
de foi recebido delRei com muitas de-

monftraçoens de amor , e eíle lhe a-

prefentou Pacheco como feu Redem-
ptor. O General agradeceo a eíle

Príncipe da parte delRei feu amo do
conífanre amor, que tinha aos Porrugue-

zes , da gencroíidade , com que perfif-

tia na fua aliança, e fe lhe oítereceo

fervilo , pondo-fe cm termos de po«
der cumprir o feu oíferecimento.

A Cidade de Cranganor , de que

já falíamos , eílava finuada na Cofta do

Malabar^ quatro legoas dlilantcde Co-
chim , e povoada de muitas Naçoen*
alli juntas, de varias Rcligioens , Ido-

latras , .Mahomctanas , Judeos, e Chrif-

taós , e compunha com g feu terri-
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tório hum pequeno Eftado regido por '

modo de Republica, íob a protecção Ann. de

do Samorim , a cuem pagava tributo J. C.

para fe defender dos feus vizinhos , e ir^oj.,

fuílentar o íeu commercio. Nefta ul-

tima guerra fe empenhou pe!o feu

Príncipe por diligencia dos Mouros y

que eraó os m?is poderofos j e Co-
chim tinha padecido gravemente com
a fua vizinhança. Agora corria a no-
ticia de que o Samorim efperando pe-

la partida dã frota Portugueza, que ef-

tava para cedo , apparelhava alli todos

os apreíles de guerra para rccahir fo-

bre a Ilha de Cochim , onde efpe-

rava ter entrada pelo paíío de Pali-

port : que o Principe Naubeadarim jun-

tava alli hum numcrofo exercito de
terra , e que outro Mouro por nome
Maimane, homem hábil nas coifas do
mar , apparelhava a toda a preíTa hum.a
frota 5 e tinha já 8o paráos , e íinco

náos groíTcis.

AíTenroii-fe o hir-lnes á maó com. a
maior preftcza , e fegredo poííivel : foi

bem guardado o fegredo : e mandan-
do Soares apparelhar quinze bateis , i^
paráos , e huma caravela , partio ao
amanhecer com icco Portuguezes , e
lOCO Nalres

, que fe deviaó incorpo-

rar cçm mais oito centos, que o Prin-*

cipe
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• cipe de Cochim mandara diante tomar
A t:. de o paíTo de Paliport. Com todo eíle

]. C. fegre.io , e diligencia fempre derao

1504. tempo aos inimigos para fe porem em
defeza. Malmane os veio receber com

£..
^'-^"Jli^s náos groiTas encadeadas huma a

KOEL REI
Q,j^^^ ^ ç bem providas de ariilherla, que
davaó abrigo á Trota. Os íinco bateis ,

que levavaõ a dianteira dos Portugue-

zes 5 encontrarão com toda a reíoluçaó ,

e por multo tempo fe íufteve a bri-

ga com fummo alento de ambas as

partes. Maimane , e feus dois filhos,

fe defendi aó com defefperaçaõ , e aca-

barão cor' o valentes. Tomados eíles

dois navios , a pouco cuílo fe derramou
o reílante da frora : entaó fez o Ge-
neral íinai para porem o peito em ter-

ra, a que Naubsadarim accodio , oppon-
do-le com os íeus foldados : foi renhi-

do 5 e fangiiinolento o combate , mas
iinalm.ente fendo obrigado a ceder, e
levado pelos feus na fuga , tornou
Naubeacíarim a entrar em Cranganor
por huma porta , para fahir pela ou-

tra. Foraó-lhe os Porruguezes no al-

cance pela Cidade , em que paíTaraõ

tudo a ferro, e fogo. Mandara o Ge-
neral

5
que fe attcndeíTc ás Igrejas , e

cafas dos Chriftaós , que tinhaó vindo
implorar a fua protecção 3 porém como

quar
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qiiafi todas as cafas faó de madeira ,

cubertas de cana , ou de ola, naó fe Ann. de

pôde evitar que muitas delias fe abra- ]. C.

zalTem com as ouiras. 1504.
Nefte tempo teve o Samorim mais

outros dois solpes de parte d onde
menos os eíperava , djjrei o motivo.

O Rei de Tanor
,
que era valente

homem , e aíTIís poderofo em domínio ,

tinha fido deíapoííado pouco a pouco
pelo Samorim , que lhe tinha fomente
deixado Panane, e Tanor. Levou iílo

com paciência, como he ordinário nos
Príncipes de pequenos Eftados ,

que
íe vem obrigados a ceder a Potencia

maior. Em quanto durara a ultima

guerra 5 tinha eile fervido o Samorim
com o maior zelo , efperando que oa
feus ferviços o defenganaíTem , e in-

citaííem a fazer-lhe juftiça 3 mas o Sa-

morim bem fora de attender a iíío , ten-

cionava invadir-lhe o reílante das pra-

ças , por ficarem com commodidade pa-

ra poder continuar a guerra contra El-

Rei de Cochim. Refentio-fe o Rei
de Tanor , e refolvco tirar a mafca-

ra : deputou menfageiros ao Gene-
ral Portuguez

,
pedindo-lhe foccor-

ro ; mas antes que elle lhe chegaffc

,

deo no Samorim dois golpes mor-
taes , e decifivos com famma celerida*

Tom. U £ à^i
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' de ; por que tendo noricia que eíle

Ann. de Príncipe marchava com iO(;Jj homens
J. C. a incorporar-fe com as tropas, que ti-

Í504. "^^ ^^^^ Cranganor, o foi efperar em
hum desfiladeiro , e o deftruira total-

^' ^^^~ mente, marando-lhe 2^ homens ; e re-
líOEL REI ç^^i^jj^^Q depois fobre Naubeadarim ,

de quem tinha informação que hia àcC-

troçado , lhe cahio em fima inopinada-

mente 5 e o acabou de derrotar de to

do 5 e efpalhar os miferaveis rcftos

ào feu fugitivo exercito.

Pouco eftorvo cauiara a guerra no
icommercio dos Portuguezes. Pacheco
era hum homem , que accodia a tudo ,

aííim tinha diipofto as coifas, que nin-

guém pudeffe tomar carga , leni que
primeiro eíliveííem providos os arma-
zéns delRei de Portugal. Se achava al-

guém carregando com fraude , era con-

fiscado , e tomada a fazenda com fum-
mo rigor , de forte que quando Soares

chegou á índia, achou a carga prompta,
e fummamente rica. Pelo que naó ten-

do eíte General mais em que cuidar,

fe defpedio delRei de Cochim , a
quem deixou Manoel Telles Barreto

com quatro velas para dcfcnfaó das

fuás terras , e andar de guarda-cofla

na índia. Bem defejava cíle Princi-

^^e confervar Pacheco i mas o General

nun-;
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«unca quiz convir niíTo ^ e Pacheco
foi forçado a embarcar. Axx. de

Soares tinha ainda que concluir J. C.

huma grande facçaó primeiro vjue fe 1^04.
fizeíTe ao largo, para fe recolher á Euro-

pa. Tinha noticia que em Pandarane ^*
* n ' J ' J HT NOKL REI
eftavao 17 grandes naos ae Mouros
ricamente carregadas

,
q^ue aguardavaó

por vento para fe fazerem á vela para

o mar Roxo. Tendo aíTentado queima-

las ,
para que a facçaó fe lhe naá

fruftaííe , naó quiz dar parte ao Rei de

Cochim 5 e íingio que naó era a fua

tençrió mais do que dar huma vifba a

Cananor , e fe pôz no mar com toda a

frota y levando de companhia as velas y

c[ue deixava na índia.

Apenas eftava na altura de Pan-
clarane, lhe fahiraó vinte paráos inimi-

gos bem anilhados, que vinhaó efpia-

lo ; e vendo as caravelas, que vinnaó
diante, e que navegavaó pouco por

efcaíTear o vento , as acometerão com
grande refoluçaó ; mas accodindo a

trota , que vinna atrás , fe recolherão a

toda a prella. As dezafere náos dos
Mouros eílavaó em huma efpecie de
bahia prezas humas a outras , com a
poppa em terra , e a proa armada de
artilheria , com quatro mil homens
cm fua guarda. A bahia eftava am-^

F ii píi.
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*' ' paraii de hum recife , em cuja pon-
Ank. de ta havia hum reduclo , com huma boa

J. C. bateria : os navios Portuguezes naó ti-

j.Qr. nhaó fundo para fe chegarem a terra

^

por eílarem muito carregados ; e <>
D. MA-

(jencj-^j^ embarcou com a flor da fua mi-
KOEL REI

ij^j^ g^^ quinze bateis , e vendo qua
as caravelas podiaó entrar, as levou a
reboque. Toda a diíRculdade eílava

em paíTar o recife ; a bateria junca com
as dos navios eílorvaraó muito , e fe

(durara mais , voltariaó os Portuguezes
defairofos : tomando todavia anima
com a mefma grandeza do rifco , ca-

da hum dos Capitaens dos bateis in«-

veílio y como fe eíliveíTem ajudados ,

a fua náo. Triftaó da Silva foi o pri-

meiro 5 que atracou , e fubio ao navia
que aferrou ; todos os mais lhe fe-

guiraó o exemplo , e entre todos fe

alíinalou muito Pacheco , como fem«
pre fizera

, pelejando entaó corpo a
corpo i e os Mouros mal coílumados
a terem roílo a fimilhantes inimigos,

ÍQ puzeraó a fugir como poderão , de-

fam.parando os navios , que foraó preza
das chamas

, porque os queimarão com
toda a fazenda por ordem do Gene-
ral

, que vaidofo com efla vicloria fez

derrota para Portugal , onde chegou
ao* 2Z ae Julho de 1505 3 tendo gaf-



cos PORTUGUEZES, LlV. IIT. i2^

tado iomente qiiatorze mezes desde a

fua partida de Lisboa até voltar a /^^n. gc
eila.

^ . J. C.
Como era filho do Chanceller môr , ^^

do Reino , foi recebido com grande ^ ^*

diílinçaó , e alíim o merecia : mas por ^' ^^*

grande que fofle a Tua gloria
,

por '^^oí.l kei

mais honras
,
que lhe fizeííem , tudo

era nada em comparação do eípanto ,

com que fe punhaó os olhos em Pa-
checo. Elle levava as atiençoens de
todos , qual David com as filhas de
Ifrael pela morre de Goliath. Naó fe

fartavao de o ver, nem de ouvir fal-

lar , e referir as pafmofas proezas def-

te homem , que era em fi mefmo hum
prodigio. ElRei, que foi hum daquel-

les, em quem fez maior impreíTaõ, man-
dou efcrever relaçoens exadas

,
que

remetteo ao Papa , e a todos os Prin-

cipes da Europa. Depois o levou ao
feu lado em prociííaó á Igreja Cathe-
dral , onde deo a Deos folemnes ac-

çoens de graças , fazendo-lhe o elogio

o Bifpo de Vifeu , o famofo Doutor
Ortiz. Por todas as Igrejas do Reino
mandou ElRei fazer o mefmo.

Tudo ifto era mais fafto , e oílen-

taçaó, do que folida fortuna para o po-
bre Pacheco. O feu defintereííe o
obrigou a recufar teimofamente todos

os
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' 03 prefentes dclRei de Cochim , con-
i\.NN. de rentando-fe com huma atteftaçaó hon-

J. C. rada , em que felhe louvavaó as Tuas ac-

I5C5. f^oens, e com hum brazaó d^armas para

juntar ao de feus anteceíTores , o qual

fazia com a fua gloria mais relevante
EL KEi

^ ciaqueiles. Trabalhando fomente pe-

lo bem do feu Rei , trabalhou mais
em merecer reputação , do que em
grangear , e por iíTo era muito mais

dic;no de reccmpenfa i mas alíim mef-
mo o deixarão por muito tempo ef-

quecido ; e como por acafo fallanda

al2;uns Grandes em Teu abono 5 paíTa-

dos já muitos annos^ lhe deraó o Go-
verno deS. Joríre da Mina. Nem allim

o deixou por muito tempo quieto a

inveja íempre ancioía em períeguir os

homens do m.erecimento. Pacheco aliàs

flélivo, e de temperamento naó fof-

frido 5 incapaz de adular , nem compra-
zer com aquelles , que eraó o orgaõ
do Príncipe , e interpretes dos feus de-

fejos 5 veio a fer a viclima do feu génio
ifento. Accufado de defencaminhos foi

trazido a Portugal em ferros : muito
tempo o deixarão definhar em efcura

enxovia carregado dos mefmos ferros ;

ultimamente provada a fua innocencia
,

foi pofto em liberdade
i mas ficou

fcmpre pobre ^ e taõ pobre , que chegou
a
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à mendigo. Excellence exemplo da

confiança 5
que fe deve ter em fervir Ann. de

nos hom-ens , e da ^.raticjaó, que deve J. C.

efperar aquelle, quenaó tem a arte de 150c.
fe íaber conduzir.

^Hum mez antes da volta de Lopo
Soares ao Tejo, tinha D. Manoel polto

"^^^^ ^^*

de verga d'alto huma poderofa armada

de treze náos , e féis caravelas , de que ^' ^^^^*

era Capitão Mor D. Francifco de Al- ^^'^^ ^•

meida. Conde de Abrantes. Hia elle para
^i-meida

refidir na índia primeiro como Gover-
^^^"^^"

nador , e Capitão General , havendo ^° ^°*

depois de tomar o titulo de Vice-Rei ;

^'^rna-

mas depois de haver fundado algumas ^^^ y
^

Fortalezas nos Titios, que lhe hiaóapon- '^''^'^'^e*

tados.^Mandára-o ElRei aíTim , a fim
^'^^^'^^•^'

de naó haver defcuido na conílrucçaó ^ 7,

das praças ; e como elle havia de repre- ^-'r- -J
r *^ ^11- CL j m • r Ct CO d
fentar alli a figura delRei leu amo , Jljmj^^
queria D. Manoel que a figura ioííe ^ Á,

correfpotidente , e lhe refcrvou sran- , /L'_

oes oraenados, cem homens de guar- , ,, .

da para a fua pefíoa , Capella com Ca- l \

pellaens , e Miificos , e outras coifas ^ ^ _

próprias para fazer relevante a fua di-
^"jj/,, '^-^

gnidade. j

Levantou ancora de Lisboa aos

30 de Junho , e che;H;ou á Ilha de An-
chediva aos 1 5 de Setembro do mef-

mo anno. Alli achou hum avifo de
Gon»
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• Gonçalo Gil Barbofa , Feitor de Ca-
Ann. denanor^ para avifar os primeiros navios

J. C. de Portugal, de que os armazéns ef-

1505. tavaô cheios para poderem voltar , e

para que guardalTem eíla Ccíla por to-
D. ^^A"

tio o mez de Setembro , por íe efpe-
tOEL kíli

j.^j.gj^ j.j,ç2 náos de Meca , que na-

viaó de trazer algum foccorro a Cale-
D.FRAi.-^^^ em ferviço do Samorim. Almeida
Lisco DE

niandou em rcípoíla hum. correio , e
ALMEIDA

}^yj^^ caravela ás diíFerentes Feitorias
TicE-j^Ei^^

índia com a nova da Tua chegada:
deípachou outras duas caravelas para
guardarem a Cofta , e elle mefmo
abrio os alicerces de huma Fortaleza ,

€m que Te trabalhou com a maior an-

ciã, como também em armar duas ga-

leras 5 e outros vafos deftinados para

andarem a coílb , cuja madeira tinha

vindo lavrada do Reino.
Os Portuguezes rinhaó tomado tal

fupcrioridade no Indoílan ,
que davaó

leis cm qcalqucr parte ,
que appareciaó.

As primeiras condiçoens ,
que entra-

vaó nos Tratados de alianças com os

Príncipes
,
que as queriaó, aceitar era,

reconhecerem-fe por rriburarios delRei
de Portugal , e confen tirem que os

Portuguezes fizeííem huma Feitoria ,

cu huma Fortaleza dentro nas fúas Ca-
pitães , ou nos fitios , que efcolhef-

fem.
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iem. No ccmmercio eraõ elles aucm
aíícntava o preço aos géneros a fuaÁNN. de

vontade ^ obrigando os índios aprove- ]. C.

rem as fuás Feitorias primeiro que pti- iroc.
delTem vender a outrem . Nenhum ef-

trangeiro tinlia liberdade de carregar ^' "-^'

antes delles, e ninguém, íoíTe natural
^'oel rei

do paiz , ou eílrangeiro ,
podia navegar

feguro neíles mares , que naó foíTe ^' r^^^'*

por elles vifiiado , e Iem cartas 5 ou ^^^^'^ ^^

paíTaporte dos Governadores , ou Fei- almeida

tores poltos pelos Generaes. Efta f|^-VicE-REi

perioridade naó podia deixar de fer

odiofa, mas o medo conftrangio ahuns
a fujeitar-fe , e outros o faziaó de
boa vontade por particulares , e pef-

foaes inrereíTes.

Naó podia deixar de fazer fo-

brançeria aos Príncipes comarcaons
eíla fundação, que Almeida fez em
Anchediva , e o que mais íc afíombrou
foi o de Onor

,
que fó eflá apartada

10 legoas. Tanto eíle, como o Gene-
ral Portuguez fe bufcaraó reciproca-

mente , e em breve fe ajuílou entre

ambos huma eipecie de tratado , a que
o Rei fó interveio pelos feus Mi-
niftros.

Para fazer conceito dos inrereíTes

deíle Príncipe convém faber, que os
portos mais frequentados n' outro tem-

po



234 Historia dos Descobrimento*

po eraó os de Onor , Baiicala , e aí*

Ann". de í^uns mais daqiiella Cofta , que eraõ

J. C. do dominio do Rei de Bifnaga , ou

1^05. Narfinga , e aílim eraó os mais a«
'• bailados em razaó • da fucceííiva fre-

^- ^^'^' qnencia dos Mouros, que alii vinhaá
KOEL REI

cerregar as efpeciarias. Hiaó delcam-
balas a troco de cavalíos da Perfia ,

D. FRAN-
^, ^r^^bi^ ^ q,,^ Q j^çi f^Q ^íarfinga lhes

€i:>fjo ^^ comprava , pelo preílimo , que delles
ALMEIDA

|-ij-ay2 para a guerra ,
que fazia ao Rei

vicE-REi deDecanjmxas por mais que elle tratalTe

por abarcar todo o trato dos cavalíos,

os primeiros
, que lho falleavaó por

meio de contrabandos , eraó os Mou-
fos

5
que eftavaõ nos feus Eftados ,

traficando elles próprios em cavalíos

,

que hiaó vender ao Teu inimigo
;
por

quanto eíle lhos pagava melhor , e

muitas vezes por dobrado preço. Ten-
do o Rei de Narfinga trabalhado bal-

dadamentc por evitar eíle contraban-

do , aíTenrou tomar grande vingança
delles 5 e exrerminalos. Pelo que , no
anno do Senhor de 14^9 , e efe Egiro

5^17 5 fez huma daquellas fanguinolen-

tas execuçoens , de que em vários

tempos Te tem vifto muitos exemplos
conira os Judeos em divcrfos Eílados da

Europa. Acabarão nella mais de iO(à

Moux^os 5 ou Sarracenos ^ os que fe po-.

de-
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ticraó frJvar , cuja evafaó fe favoreceo ,
•

toraó tomar afícnto em Goa , e Tuas Ann. de

vizinhanças. J* C.

Mais dano tirou ElRei de Nar- i^oc.
finga deíla execução , do que tirava do

contrabando ;
por quanto efcandaliza- ^' ^^''

dos os Mouros Eílrangeircs da barba- ^^'^^^ ^^*

ra deshumanidade, de que efte Princi

pe uíara com os Teus vaíTiillos ,
que ^-^^

tinhaó a meíma Religião , fe vingarão '-^^^^

a feu tempo eíquccendo-fe do ícu -almeida

porto 5 e levando as riquezas do Teu vice-kei

commercio aos feus vizinhes , e ini-

migos. O Rei de Onor , a quem efte

dano fcna mais perto , naó podia ver

fem delgoílo c^ue o Sabaio , ou Prín-

cipe de Goa Tc aproveitaííe do que
eile perdia , e a profpcridade deíle

rival ioi huma femiente de diíccrdia ,

e cdio 5 a que fe fcguio huma guerra

prolixa entre os dois Reis : parece que

a guerra de terra íoi fem.pre mais a

favor do Sabaio ,
que fundou huma

praça d'armas nas vizinhanças da Ci-

dade de Onor , que aíToberbava mui-
to eíla Cidade. Mas o Rei de Onor
mais bem fuccedido por miar , confe-

guio inquietar-lhe o commercio de

Goa 5 e acarear pouco a pouco os Sar-

racenos aos feus portos. Para iílo ti-

nha fempre huma freta bem eíqu "pa-

da
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da 5 e capitaneada por hum dos princU
An-n. de pães Fidalgos da lua Corre , chamado
J. C. Timoja y homem valente , e de dif-

j Q criçaó 5
que merecera grande conceito

fervindo efte Príncipe com zelo.
D. MA- Quando Vafco da Gama chegou

^'^^^ REI a prim.eira ^vez a Anchediva , parece

que toda a tençaó do Rei de Onor
D. FRAN- [qí dar-lhe a morte. Para eíle fim
CISCO DE ordenou Timoja hum ardil , unindo
ALMEIDA (jois paráos para lhe queimar as náos ,
vicE-REi nias tudo toi brevemente derramada

com as bailas da artilheria. O Sa-

baio Te houve mais manhofamente

,

mandando hum ]udeo Polaco com inf-

trucçoens para obrigar o General Por-

tuguez a entrar no ferviço do Sa-

baio 5 a fim de íe valer delle contra o
feu inimigo , ou de o meter em al-

guma cilada , onde acabaííe ; mas o Ga-
ma tendo avifo dos naturaes da Ilha

de Anchediva , de que fe acautelaíTe

defte homem , o obrigou a confeflar

pollo a tormento , e o trouxe a Por-
tugal , onde fe baptizou , e tomou no
feu baptifmo o nome de Gafpar , e

depois fez na índia grandes fervi ços
aos Portuguezes.

As proezas
,
que Pacheco acabara

na guerra contra o Samorim , tinha

iíifpirado a Timoja huma grande efti-

ma-



ídos Portuguezes, Liv. IIÍ. lyj

-inaçaó aos Portuguezes. AlTentou tra-

zelos ao Teu partido a todo o cufto , Akxn. de

e fc meteo nlíTo com toda a anciã na J.C.
chegada de Almeida. Até fe valco de \coc,
manha para obrigar eíle General , que

naó eílava aíllís informado das conve- ^' "^"^"

niencias do paiz, a fazer alguma hof- ^^^^ ^^*

tilidade contra a praça , que o Sabaio

mandara fundar em Cincatora , que ^* ^^^^'"*

incommodava grandemente a Cidade <^»sço de

d'Onor ; mas a prudência do Gover- -^^^-^-^^^

iiador de Cincatora defvaneceo todos ^i^^^J^s*

os projecfos de Timcja , mandando
vifitar o Almeida com refrefcos de ter-

ra , fazendo com elle aliança , que
arredou a borraíca

,
que o aíTombrava.

Fruílrado eíle golpe, ainda outro

incidente deiordenou mais a politica

do Rei de Oncr, e do feu Miniílro.

Os Portuguezes
, que guardavaó a Coi-

ta , obrigarão huma náo de Mouros
a dar á Cof{:a , e lhe tomarão a car-

ga , em que entravaó 12 cavallos da
Perfia. Embaraçando o máo tempo o
embarcalos fe viraõ obrigados a entre-

garem-nos aos que rrimeiro viraó , pa-

ra darem conta dciles , dizendo-lhes ,

que já que elies eraó amigos , e alia-

dos 5 lhes deviaò fazer o tavor de lhos

guardar , até que o tempo deííe jaze-

3a para os vir bufcar, Q}undQ fe vie-

ram
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raò bufcar, naó apparecèraó os cavalios,

Ann. de e dcraó em rcfpolta
,
que os tinha to-

J. C. mado o Rei d'Onor. >Jaó fe accommo-

ircc. daraó os Poriu^uezes : o Rei d^Onor ,

e Timoja eftavaó aufcntes * os Mou-
D. MA-

J.Q5 ^^ ien^ 5 e o Governador de
*''*^^^ REI Qnor feguraraó a fua fatisfaçaõ ,

e que ElRei havia de pagar os ca-
D. FRAN- ^j^IIqj . j^^^g entrando o General em.
CISCO DE clefconfiança por eílas demoras, de que
ALMEIDA |i.^^^ queriaó armar alguma falfidaclc,
viçe-REi recorreo ás obra.s , queimou as velas,

que eftavaõ no porto , e poz o fo^o

a Cidade , da qual huma parte foi

abrafada.

Ou o Rei de Onor concorreíTe

para efta defgraça , ou o vagar , com
que fe houve , enibaraçaíle o refiílir-

llie , foi obrigado a dillimular , a fim de

atalhar mais funeílas confequencias , e

por iffo mandou Timoja , que adoçan-

do manhofamenre o animo do Gene-
ral y defculpou o melhor que pôde os;

exceíTos cometidos de parte a parte

por má inteiligencia ; pedindo-lne fe

deiTe por fitisleiuo com o mal ,
que

deixava feito ; prometteo grande fa-

tisfaçaó pelos cavalios perdidos , bem
que ancveraffe que o Príncipe naó fa-

Dia deli es : encareceo o dcíejo
,
que

elle tinlia da amizade dclRei de Por-

tu-
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tugal , a quem queria pagar tributo, —
moílrando-íe prompto a aceitar cuaes- .Aj.n. de

quer condiçoens de paz
,

que lhe of- ]. C.

fereceíTem. O General , que tinha i^c.
prefia de partir , reípondeo , que naó

tinha tempo de íe demorar para re- ^' ^^'"^^

guiar as condiçoens do Traracio ; mas ^^^^ ^^*

lhe prometteo ,
que em poucos dias

mandaria feu filho para cite fim : que ^' ^^-^^*

no emtanto tomava lob a protecção ,
^'^^^ "^

delRei feu amo o Rei d*Ónor , dei-
'^'-''^'''^

xando-lhe huma bandeira de Portugal ^

^'^^^"^^^

^ue feria refpeitada de todos os Por-
tuguezes , a quem foíTe moílrada. AC-
fim defpedio a Timoja aiUís fatisfeito

da fua negociação.

Tendo já a Fortaleza de Anche-
diva altura competente para refiilir a
algum aíTalto , D. Franciíco fegundo as

ordens
,
que recebera delRei de Por-

tugal 5 deixoij nella por Governador a
Manoel Paçanha com boa guarnição ,

e logo paíTou a Cananor , onde tomou o
titulo de ViceRei tanto que lá chegou.

O novo Vice-Rei naó deixou
coifa alguma, que podeíle darlufbre á
fua nova dignidade : moílrou-fe em
publico com a maior pompa que pôde
imaginar , e nas viftas ,

que teve com
o Rei de Cananor , micreo o maior
apparato polEvei, Tratou eíle Prínci-

pe
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* pe quafi como fuperior a inferior ,

Ann. fie renovou com cUe os primeiros trata-

3. C dos 5 re2;ulando as condiçoens a feu ar-

j -Q- bitrlo^ e obteve delle como huma efpe-

cie de favor
,
que lhe fizia a permilTao

^* -'''•^' de fundar huma Fortaleza , que em
t'OEL REI pQucos dias foi levantada , accodindo

ElRei com os matcriaes , c trabalhando
D. FRAN-

j^^ qUjj.^ iodos 03 Portu^uezes fem dif-
cisco DE

{-ii^çaó^ a fim de fe acabar com prefteza.
ALMEIDA ]^j.^5 ^ q,,^ ,^^^J5 jjgQ alento á al-

yig£-KEi tivcz do Vice-Rei , foi o ver-fe ao mef-

mo tempo bufcado pelo Rei de Nar-
íinga 5 ou de Bifnaga , de quem já
falíamos. Efte Principe alem dos gran-

des Eftados 5 que tinha no Cerrao das

terras , dilatava os feus domínios por
toda a Cofta de Coromandel além do
Cabo de Comorim, e áquem era fe-

nhor das terras de Canará, que con-

finaõ com o Malabar por huma parte ,

e pela outra com o Reino de Decan.
Chamava-fe Rei dos Reis , e com cíFei-

to tinha muitos feus tributários , en-

tre os quaes tinha lugar o Rei de

Onor j e requerendo os feus interef-

fes o unir-fe aos Portuguezes man-
dou a Almeida hum Embaixador

,

logo que teve noticia de fer chegado

a Anchediva. Encontrou Almeida o
£inbaixadgr em Cananor ^ e lhe deo

au-



A^
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" Tendo depois entregue o gover-"

Ann. de no da Fortaleza de Cananor a Louren-
]. C. ço de Brito , partio pira Cochim ,

j.Q^^ onde defejava eílar , e onde determi-

nava Fazer huma acçaó de muito ap-
^* ^^-^"parato. Trimumpara, aqucile taó fiel,

tíOEL REI
conftante , e ^encrofo amigo dos Por-
tuguezcs 5 tinha renunciado o throno :

D.FRAK-^^
íua devoção o levara a retirar-fe ,

CISCO ^^ cQriíoYinc o coftume aíTás ufado entre
ALMEIDA

^^ Brâmanes Reis , a acabar em hum
vicE-REi ermo , e dar fim aos feus dias nos

exercícios mais fantos , que fe pran-

caó na fua Religião , mas até na Cu-i

renunciaçaó quiz dar aos Portugueze?
}iuma notável prova da aíFeiçaó

,
qiic;

lhes tinha , por quanto havendo de ef-

coiher entre os fobrinhos hum luc-»

celTor , excluio de propofito aquelle ,

que fe moílrava mais aíFeiçoado ao
Samorim , e antcpôz a Naubeadora ,

• que moíirara mais aíFeclo aos Portu-

giiezcs , bem que o outro , conforme
os ufos do Malabar foíTe herdeira

raais próximo da Coroa. Efta troca

embaraçou ao principio alguma coifa

íio Vice-Rei j mas reflectindo bem,
era a circumftancia mais a favor para

o que elle meditava ; e como Nau-
beadora em certo modo reinava fó^

inente pelo fayoi dos Portuguezes , cC-
'

tes
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tes fe aproveitarão da conjun.fljri para *

lhe impor o jugo , e rcduzUo ao do- A>;::. de

minio de Portu^nl. J. C.

Tendo tomado rodas as medidas, icc-r.

e prevenido tórios os apparelhos para

fazer mais luzida a funçaó \ íentado
J^'

^-•'^*

o Rei entre a fua Corte, igualmente
""^'^^^ ^^^'

acompanhado o Vicc-Rei de todos

os léus OiHciacs , e Guardas , lhe fal- ^- ^^-^^';

lou neíla fubílancia. „ Exaltou primei- ^i^^o dií

35 ro os ferviços im.portantes, c;ueTri- -^^'^^^°-*'

35 mumpara tinha obrado em favor da vice-p.eí

55 Coroa de Portugal , aventurando os

35 Teus Eftados , e a própria vida por

35 faivar os Portuguezes feus a.liados :

35 accrefcentou depois
,
que ElRei fcu

35 amo aílim prezara tudo iílo , cue ,

55 querendo dar huma prova brilhante

35 do feu agradeci menjo , lhe rcconi-

35 mcndara três coifas
, que elle que-

35 ria cumprir a favor do Príncipe rei-

35 nante 5 já que Trimumpara pela

35 fua renunciaçaó naó queria r.provei-

35 tar-fe delias.

55 Era a primeira coroalo com iiu-»

35 ma Coroa de oiro , fmal diftinclivo

35 da au6loridade Real, que em nome
3, delRei de Portugal lhe conferia ,

^^ exemptando-o dcide logo de tcda a

35 fubordinaçaó ao vSamorini , ou qu:tl-^

1,, <juer outro Principc 3 dando-lhc iw
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.*. -55 herdade de cunhar moeda de oiro,

Ann. <^c ,; prata , ou outro qualquer meral ,

]. C. 55 como uíavaó 5 os Reis 'obrigando-fe

-i^Qr, Si ^ ãQkndcT o novo Rei , e feus

55 fucceíTorcs de todos , e quaefquer
^- ^^'^'^"

.5 inimigos. 5, Ditoiílo, fe levantou o
^oEL REI Yice-Rei 5 tomou o Coroa , e a p6z

na cabeça do Príncipe entre acclama-
D. FRAN- çQgns dc plfaros 5 e trombetas ; fcn*
CISCO DE j.Q„_Q pQ throno , e o conítituio
JILMEIDA j^^:^

^ií^^^^^^ "5, Confiília a fegunda em lhe fa-

35 zer oiferra de huma copa de o^ro

35 de pezo de 6 cruzados
5 que ElRei

35 D. Manoel mandava a Trimumpara

35 para o coniolar da perda
,
que tinha

35 tido de feus fobrinhos na guerra, que

,5 íimilhante em reftcmunho do feu

35 agradecimento, e protecção. Depois

35 Icvantou-íe o V^ice-Rei , e entreí;ou

35 a copa a ElRei.

55 A ultima coifa por fim , llic

3, diz clle 5 hc
,
que trazia ordem dc

35 Uzer outra Fortaleza mais forte do

35 que a primeira , para fegurança do

35 Rei 5 e Cidade dc Cochim
5
que fcr-

5, viíTe como dc reparo feguro a cita

5, Cidade.

O

accrcfccntando que ElRei de Portu^.:!

lhe m.andaria rodos os annos outra
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O Rei 5
que fe moftrcii íiitisíeiro

áe tudo, refpondeo com muito agra- An n\ de

do. „ Que elle reconhecia quanris ]. C.

55 obrigaçoens devia ao Rei de Por- iroc.
55 ru2;al ^ de quem recebia tantos bens :

55 Giie elle fe honrava com a protecção ^* ^'^''

55 cie taó grande Príncipe 5 e trabalha-
^'°^^ ^^''

3, ria pela merecer, e confervar, con-

55 correndo com os Portuguezcs pa- °* ^^"^'^

5, ra tudo quanto pudeíTe ler de feu íer-
^^^^° ^^
ALMEIDA

3? IÇO.

Tiráraõ-fe duplicados inílrumentos '^'^^^í^Ef

defte auto. Seguraó os Auclores , que
iSaubeadora fe reconheceo entaõ vaf-

fallo da Coroa de Portugal , e parece

que defde entaó os Portuguezes o
avaliarão fempre como tal, O Vice-

Rei contente naó perdeo tempo , traba-

lhou em reforçar 5 e alargar a Forta-

leza : depois dcfpachou para o Reino
oito náos groíTiis , cuja carga cftava

prompta nos armazéns de Cochím ,

e Cananor , e deo o governo delta

ÍTOta a Fernaó Soares.

Cançado o Samorim das defgra-

ças, porque havia paííado pelo valor

de Pacheco , moftrava fó defejar a
paz ; mas ou por vaidade naó quizef-

fe fer o primeiro em pedir, ou que
rcceaíTe por outra parte o affoutar-fe

ç por niíío a maó , nem fazia a paz ^

nem
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nem agueira, e eftava na inacção.

Akn. dePodiaS aproveitar-íe os Portuguezes ,

J. C. fe a confiança , que infpiraó os fuc-

j .Q-^ ceífos a l^uma naçaó altiva , os naó
metefTc nnquella prefumpçaó cega

,
que

D. MA-|^^ confecuencia da cílimaçaó , que taz
hOEL REI j^ ^ própria , e do defprczo, com que

trata o íeu inimigo. Pelo que , bem
D. FRAK-JQ^gç de difpôr alguma negociação 3
Cl SCO DE (,yg ^^^ coifa 5 que o Samorim defeja-
ALMEiDA ^,^ ç-çjj^ anciã , fó trabalharão por a-
TiLE-nEi 2cdar a defefperaçaó defte Príncipe

com a caça
, que davaó aos navios na

Cofta 5 coifa
,
que arruinava inteiramen-

te o íeu commercio : na verdade que
os Portuguezes eraó nefte ponto máos
políticos : era-Ihes conveniente abran-

dar o animo dos índios j e domefti-

calos pouco a pouco , acarealos , e pa-

rece que andavaó apoílados a irritalos

cada vez mais : fuccederaó também
algumas acçoens taó vioientas da fua

parte 5 que naturalmente lhe caufariaó

a fua perda , fe a Providencia naó
trauaihaíTe pelos confcrvar , em certo

modo a feu pezar.

Amónio de Sá, Feitor de Cou-
lâó 5 homem violento , c intcreíTaco ,

foi hum dos que poz a naçaó em
grande rifeo pela fja avareza , e affc-

ir.ameiíto. O cuidado, com que im-
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pedia 5 que alguém tomaffe carga pri-

meiro , que os armazéns etliveíTem Ann. de

cheios 5 foi caufa de hum leve rebo- J. C,
liço conrra os Portu^uezes , cm que £^o<^
alguns foraó mortos : fuccedeo iito

em tempo , em que Pacheco tinha ^* •'^^*

todo o mando das índias , e ifto o ^°^^ ^^^

obrigou a hir peííoalmente a Coulaó ;

mas por mais a£livo que foííe , alTen-
J^-^^^a^'*

tou diíKmular com prudência o paíTa- ^^^^^ ^^

do , atabafar o negocio , e fegurar a
almeida

conveniência para o futuro. Chegado vice-reí.

Almeida a Anchediva , hindo a Cou-
laó Joaó Homem , Capitão da carave-

la 3 que fora mandada a Jevar a noti-

cia da vinda do novo General , An-
tónio de Sá vaidofo de fc achar for-

talecido com a chegada da nova ar-

mada 5 aíTentou repetir as fuás inítan-

ciâs com vigor, Ellavaó no porto de
Coulaó hum bom numero de na-

vios de Mouros ,
que pediaõ carga a

ElRei , e naó efperavaó outra coifa

para partirem : embaraçára-o Sá até en-
tão 5 por mais vontade que elle tivef-

fe de os fatisfazer ^ mas receando ,

que EiRei fe deixaííe vencer, expóz
a Joaó Homem os feus temores , e
eílc mais vioieuuo , c defpejado do que
Sá, IheexpÓz friamente, que convin-ia

naó fe aventurar a ver
,
que o Rei lhe

fal-
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-" faitaíTe ao promettido , e que para o
An:.-, de obrigar a manter a palavra , era neccíTa-

J. C. rio y íem entrar em coníultas ^ effcéli-

1^05. vãmente lançar maó dos lemes 5 e ve-

_ las de quantos navios cílrangeiros eí-

,
* tavaò furtos , e fechar iito nos arma-

zens : eíte projecto concebido com ni-

mia leviandade , foi executado ainda
X>. FRAN- . , . '

1
,,,_-,

com maior altivez , e depois joao Ho-
cisco DE r r ' ^ -

1 • rmem le fez a veia tao vanglorioío ,

como Ic tivelTe alcançado huma cran-

de Vi c tona.

Foi extrema a indignação
, que

caufou acçaó íimilhante aos Mouros ,

e Gentios , e bem que eftes fe pu-
<denem vingar a pouco rifco , por naó
eftarem em Coulaó mais de 15 Por-
tuguezes, naó quiz confentir o Minif-

tro dei Rei em acçaõ alguma , fem que
primeiro fe diligencinlTcm todos os

meios de brandura. Ailím mandou re-

querer primeiro ao Feitor, que lhe qui-

zeííe fazer entrega do que tinha to-

mado 5 e ter tento cem as coníequen-

cias 5
que fe podiaó originar de hum

cafo tâó oppoífo ao direito das gen-

tes j mas efte homem lium pouco le-

ve, naó pefando bem o rifco , em que

fe achava , defgoftofo dns exprobra-

çoens^j que lhe fazia o menfageiro ,

€ dçixando-fe cegar da cólera de pa-

la-
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lavras ,
paíTou apôr-lhe as maõs. lilo «

foi como appellidar o povo amotina- An::, ae

CO 5
que lançou maó das armas , ma- ]. C.

tando rodos os Porru^uezes , de que i^c6.
a maior parre morrerão queimados em
huma Igreja , onde fe tinhaó feito ^' ^'^''"''

fortes 5 ou efmagados por quererem '"^^^ ^^^

evitar o fo^o.

Apenas teve o Vice-Rei noticia
i^-^^-*^^"

deíle caiáílrofe , logo mandou a Teu ^^-^^ ^^

filho Lourenço de Almeida , que o
-"^^^^^^^-^

foíTe vingar.
' A emprefa foi encarre-

'^'"^^"^^^

eada a fujeito capaz : D. Lourenço,
bem que moço , era hum dos maio-

res homens ,
que fe criarão em Por-

tugal 5 e já tinha nome por muitas

acçoens boas. Partio fem demora , e
entrou no porto de Coulaõ, e vendo
ue nem da parte da Pvegencia , nem
o Rei fe lhe queria dar fatisíaçaó ;

antes peio contrario os navios , que
alli eftavaó , fe encadeavaó huns com
os outros 5 c fe difpunhaó para huma
leimofa refiílencia , embarcou os fol-

dados nos bateis , e depois de huma
crua batalha p6z fogo a todos os

navios
5 que chegavaô a 24 , todos

com rica carregr.çaó. Efcolheo D. Lou-
renço Joaõ Homem para vir trazer a

feu pai a nova dcfta vicloria. Tinha-
fe ellc homem diílinguido muito na

bri-

í
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briga 5 e tinha-lhe dado fobre a adar-J

Áks. de ga huma bala de bombarda, que lhe

J. C. cahio aos pés fem entrar , nem lhe

^^x ^ í^azer mal, e dizem os Ekritorcs Por-
'^ * tuguezes , fer iílo hum mikgre com
D. MA- qije Q QçQ parecia approvar a vigorofa

NCLL REI ;icç:iõ
, quc cUe fizera. Porem o Vi-»

ce-Rei eílava taó indignado dcfta ac*
D. FRAN-

ç,q^5^ e muiro mais quando foube que
CISCO DE ^ morte dos Portuguezes fora trilte

ALMEIDA coiliequcncia delia , que fez bem di-»

ViCE-REj verfo juizo
;
porque o rifcou do fer-

viço 5 tirando-lhe a capitania da ca-

ravela , em vez do premio ,
que elie

efperava.

Como quaíi todos eíles naviot

eraó de Mouros de Calecut , fendo
vivamente o Samorim a fua perda^

Eíle Principe
, poflo que fe conier-»

valTe 5 como dilTemos , em huma ef-

pecie GC macçaõ , fallando a verdade

nnó paííava de íer apparente ; porque

rdcm de diligenciar com outras Cortes

por todos os modos da fua politica ,

a úm de fufcitar lium geral levanta-

mento contra os Portuguezes , naõ cef-

lava de obr^.r fecrctamente os maio-»

rcs apparatos a fim de iortirem efFei-

ro os feus pr(>je61t)s : redobrou-os com
maior efíicacia

,
para que os naó per-

ccbe'i[^ o inimigo, mandou vigiar os

icus
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feus pertos taó apcr:adamente , c.ue
"^

ninguém tiriha liberdade para fahir , An::, de

nas foraó deícobertas as fuás tençocns , J. C.

a pezar de todas as cautelas. icc<3.
Achava-le entaó em Calecut hum

Rom.ano da nobre familia de Parrizzi , °* ^'^''

mais conhecido pelo nome de Luiz ^'^^^ ^^^^

Barthema Bolonhez , como elle fe de-

nomina nas fuás memorias. Correra °' ^^^^^'"

todas as efcalas do Levante até ás ^^^^^ ^^

índias a Tua curiofidade, e o amor de '^^-^^^^-'^

viajar , disfarçando o nome , e a pa- vice-rei

tria : e tendo efperteza para penetrar

quanto paíTava na Corte do Samorim ,

teve meios de fahir da Cidade , e dar

de tudo íiel conta a D. Lourenço de
Almeida > fendo a fubílancia do que
dizia : „ Que picado o Samorim de

55 ver embaraçado o feu com^mcrcio

,

35 tendo jurito o maior numero de of-

55 nciaes
5 que lhe fora políivel , r.ppare-

5, ihara huma armada a maior
5
que íe

55 tinha até enraó viílo ,
para comboi-

55 arem os navios mercantes
,
que vicf-

55 fem ao fcu porto : que efpcrava a-

55 panhar ás maós os navios Porru-
r.^^lL

5^ guczes eípalhaaos , e que anaavaa

55 a corfo pôr diífercntes partes : que
,5 íe aproveitava .grandemente dos dois

55 Chriílaós transrugas , de quem ha-

55 vemos faliado : que eílca lhe haviaõ

„ 'un-
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5, fuiidiclo boa porçaó de peças de ar-

Áxí:. de „ riihcria de ditíercnte calibre , e lhe

].. C. j, tinhaó dado a planta da forma de

1^06. 53 í^"^'^dios navios , de que a íua frota fe

„ compunha j mas que eílcs dois re-
^' ^^^'

,5 nc^^ados
, que com ifto tinhaó feita

vcLL REI
^^ ^^.,j.Q mal aos Chriltaós , cftavaó vi-

„ vãmente atormentados de remorío?
D. I RAN-

^^ j^ confciencia , e que fomente fe
CISCO DE

^^ confervavaó no ferviço dos infleis
ALMEIDA

^^
p^j. huma efpecie de neceílidade , e

vicE-REi
^^ Q^,,ç de boa vontade voltariaó aos

5, Portuguezes , fe pdueiTcm confeguir

55 hum faivo conducfo 5 e hum fegura

5, do fcu perdão.

InRruidq o Vice-Rei de tudo por

cíle Fidalgo
,
que lhe foi mandado ,

dcrpachou immcdiatamxCnte o mefmo
Fidalgo a fcu filho com ordem de o
fazer paffar a Calecut , e favorecer

quanto pudcíTe a fuga dos dois de-

lerrores , e para que juntafie to-r

<ias as velas , que andavaó derrama-

das, e hir em bufca da frota inimiga,

c brigar com elia. D. Lourenço exe-

cutou iietmente as ordens de leu Pai

;

jnas a anela dos transfugas foi caufa da

lua perda : a vontade
,
que elles tinhaó

de trazerem- comfigo mulheres , filhos

,

e cabedal jas dilií^^encias, que fizcraó pa-

ra eíle jLini, dcraõ a conhecer o defignio ,

alr
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klvorotaraó o povo ,
que os fez em *

peiaços : o Cavalheiro Romano mais Ann. cie

experto falvoíi-íe com cufto. J- C.

Naó tardou muito em apparecer 1^06.
?. frota dos inimicros conforme os avi-

ios 5 que havia : compunha-fe ella de

mais ce 2C0 velas , a faber 84 navios

grandes , 124 pardos ; eflava o mar
coalhado de valilhas. Inqulctou-fe D.
, _ r ^ r , Cl;isco DC
Lourenço por fe compor a fua arma-
1

. ^ ^ 1
^

. ALMLIU.V
tia unicamente de onze navios : três

galeocns , ou náos grandes , 5 cara-
^ '^"^ ^^^*

velas 5 duas galeras , e hum bergan-

tim ; e receou que os fcus iblda-

idos naó defmaialTem olhando para a

dcfproporçaó de forças com cila innu-

meravel multidão de inimigos , cuja

viíla bailava para os fizer dcfcoro-

çoar. AíTentando todavia de pelejap

conforme as ordens pofitivas, que par.i

iíTo tinlia , p6z toda a fua coníianca

r.a ajuda do Ceo , e fez voto de fun-

dar huma ermida a N. Senhora da
•Vidoria. Os inimigos , naó obílante

as fuás forças , naó deixarão de fe to-

marem de medo , que moílraraó pedin-

do paílagem livre : talvez quizeífein

imputar a culpa aos Portuguezes com
dizerem

, que elies naó tinhaó ordem
de pelejarem com os Chriftaós , mas
fomente de comboiarem as náos da

í\iÀ conferva, Nq ,
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*" No primeiro dia naó houve gran-
Ann. de de ccnfliclo por efcaíTear o vento ;

.
3. C. mas rcírefcando no dia ic^^uintc, D.

150^. Lourenço , que queria naó íicar cer-

cado 5 tomou o largo , e o barlavento :

' ^' ^^''^ começarão a dilparar as duas armadas,
^'OEL REI

^.^^ ^^j^^ j^^^ diíierente íucceiTo. A
artilheria dos inimigos mal manobra-

D. FRAN-
j^ £^2 pouco dano nos navios Por-

c!sco DE
i-vjguezes

, que tlnhaó entre íi grandes
ALMEIDA

iryrgj-^^^llQS ^ aomclmo tempo
5 que ef-

yicE-KEi
^^^ ^^- perdiaó tiro na mukidaõ de
vaíilhas taó bailas , e apinhadas , de
forte que fe empeciaó nas evoluçoens.

Apenas o General reparou na deíor-

dem da armada , e no eílrago
, que

caulava a íua artilheria , mudando en-

tão o fyílema de combater fomente
de ionje , veio a abalroar a capitania :

ires vezes lançarão fora os arpcos ,

e fó á quarta licou atracada. Foi D.
Lourenço o primeiro , que entrou a-

companhado de Joaó Homem , que
ainda que defcontente do \'ice-Rei ,

quiz acompanhar feu filho como vo-
luntário 5 e ter parte na honra ác([c

conílieio. Ao mefmo tempo entrarão

F lippe Rodrigues , Vicente Pereira
,

F^ernaõ Peres d'Andrade acompanha-
dos de outros muitos. Eílavaõ na náo
<300 Mouros cfcolhidos, que brigíraó
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ho principio muito bem ; mas efpon- —
tados dos grandes golpes

, que davao Ann. de

os Portuguezes , fe lançarão ao mar , J. C.

.deixando a coberta juncada de m^ortos. j ^^^^
Tinha Nuno Vaz Pereira, imi- ^

taiido o [eu General ^ aíFerrado ou- z^'
"'^*'

tra náo , que naó era menor Jo"^^^^'"^'

que a precedente , em que eílavaõ

embarcados 5CO homens , mas com ^* ^^'^^'"

bem difFerente fucceíTo ; por quanto ^^^^^ °^

fendo a fua caravela muito peque-
•^^''^^'^-^

na em comparação delia, IbfFria mui- '^''^^"•^^''

to trabalho : as pancadas
,
que o navio

dava na caravela, parecia que a me-
teriaó no fundo , e os inimigos api-

!\hados nos caílellos d'avanre , pe-

lejando de fima para baixo, fcriaõ

com muita vantajem. Foi a fortuna

de Vaz o ter D. Lourenço entrado

o navio 5
que afíerrara , e teve m.odo

de lhe acodir , e depois de hum rijo

combate tomou efte fcgundo , e ten-

do a tomada deílas duas náos poíio

cm deíbrdcm a frota inimiga , fe der-

ramou a maior parte dos navios de
mexcadorcs, voltando huns a Calecut ,

c outros feguiraó a fua derrota ; mas
tirando os paráos , e mais navios da
cfcoka novas forças da fua defefpera-

çaó , fe moverão todos a hum tempo ^
t alargandg-fe para cercarem os navios

,

O
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,' o lizeraõ com tamanha refoluçaõ , e
iAkn. cie ventura 5 que os Porn.iguezes muito

j. C. tempo eíliveraó ciuviJoibs de fereir

150(3. opprimidos do numero. De ambas ai

partes era indizível a animofidade : de
ambas fe combatiaó com o mais vi^

>ioEL REI
^^ ardor. Os Portuguezes obravaõl

maravilhas 5 ]oa5 Serraó , e Simaó de.
'^•^'''"""~ Andrade fe diílinguiaó entre elles , e\
^'^^^ ^.^ pelejavaó como Heroes. Ultimamen-'
Ax.MEiD.-v

j-g (lepois da acçaõ, que durou todo o
yicE-REi^-^^

e parte cia noite com o claraó

da Lua , a frota inimiga fe pôz em
fuga , e fe retirou com perda de mais
de 7^:^ homens , e de muitos navios

metidos a pique , e nove apreados ;

os quaes o vencedor Jevou comílgo
ao porto de Cananor , onde toi rece-

bido com. grande applaufo do Rei, c

de todo o povo , que fora teftemunha

do com.bate.

Por eile tempo o Sabaio ; Prínci-

pe de Goa, ciofo da aliança, que os

Portuguezes tinhaõ feito com o Rei
d'Onor feu inimigo , ciprcítando a-

berras de fe aproveitar , mandou hu-

rna armada a Anchediva , logo que

foube que D. Lourenço , que tinha hi-

do baftecer efta praça , tinha parcido

para pelejar com a troca de Calecut.

Compunha-fe ella de 60 ^navios de
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remo , capitaneada por hum Porcuguez

renegado 5
por nome António Fernan- Anx. de

des
,
que fora calafate. Era hum dos J. C.

renegados 5
que dilTe já ter fido lança- i^o(j.

do por Pedro Alvares Cabral na Coíla

d'Africa. Ficara em Quiloa , e mu- /^* "''^'

dando alli de Religião^ tomando o no-^^^^^^*
me d^Abdala , achou depois maneira

de penetrar até ás índias , onde gran- ^' ^^^^'

geou alguma eílimaçaó : acometeo a^^^*^^^^
praça com muito vigor , mas o Go- ^^^e^^^a

vernador Manoel Peçanha a defendeo
^'^^^'^^^

de forte ,
que obrigou a levantar o

cerco , e recolher-fe a Goa muito mal
tratado. Vendo o Vice-Rei, que ef-

ta praça muito remota fe conlervava

com muito cuíto , e tinha muito pou-
ca ferventia, a mandou demolir paf-

fados alguns dias por voto dos do
Confelho.

Hum novo incidente, que fobre-

veio 5 eftcve a ponto de excitar novo
motim geral pela índia contra os Por-
tuguezes , e caufar a perda a toda a
"Naçaó ; e foi a acçaó verdadeiramen-
te das mais atrozes , e por culpa de
hum fó homem. Sahmdo Gonçalo Vaz
ác Goçs de Cananor , para íe hir in-

corporar com a frota de D. Lourenço
de Almeida , deo caça a hum navio
Mouro 5 que fahio do mefmo porto :

Tom. L R o
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' o feu Cipitaó muito lenhor de íi^

Akn. de veio a bordo ao final, e moílrou hum
]. C. paíTíiporLe paíTado em termos por

1506. í-om^nço de Brito , Governador da
Fortaleza de Cananor ; mas o ambi-
ciofo Góes , que fomente bufcava hum

2Í0EL REI ^
• t

pretexto para tomar o navio , excla-

mou defatinado ,
que o paílaporce era

^'/^"^^'"
fingido , ou extorquido ; imputou ao

CISCO DE
(-^pi^^5 jy^j,3 tençoens , e fem o

ALMEIDA
^^j^^i^j.^.^-n as razoens , e lagrimas def-

vicE-REi
..^^ infelices , accrefccntou á barbari-

dade a injuíliça , e tomando o navio

mandou , enforcar quantos vinhaó den-

tro 5 e atados , e cozidos nas velas

os lançou no mar.

As ondas ,
que levarão eftes ca-

dáveres á praia do mefmo porto de
Cananor , defcobrio toda a iniquidade

dcfta acçaó , e excitou o horror , que
cila m.erecia. Tinha Cananor mudado
de Senhor , e o Rei era falecido pou-
cos dias antes , tendo o Samorim com
ás fj.as maquinaçoens 5 e dinheiro con-

feguido o nomear hum fucceffor taõ

óppoílo aos Porcuguezes
,
quanto o

antecedente fora prcpicio. O Capitão

do navio ,
que tinhaó morto , era fo-

briuno do Mouro mais poitante de

Cananor, cujo credito era muito gran-

de em todo o Malabar. Mal efte in-

fe-
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fdiz velho pôz os olhos no cadáver >

de hum íobrinho , que tanto eílima- Axk. de

va , chamando toda a íua parentela ^ J. C.

e a de todos os que tinhaõ tido icoó".
igual forte , correo á Fortaleza toma-
do de furor 5 e lavado em lagrimas ,

i^* J^a-

clama que quer fallar ao Governador ^
^ gel rei

lança-lhe em roílo a fua traição ,

e má fé do feu paffaporte. Lourenço ^' ^-^^^'^

de Brito
,

que nem tinha modo de ^^^^° °^

juílificar a barbara acçaó de Góes ,
"^^''^'"^^

nem de provar a fua innocencia , íi-
^'i^^"^''-^*

cou enleado , e falia fem proveito, O
velho agoniado cada vez miais , corre

ao Paço do Rei com a mefm.a com-
panhia 5 e com a de infinito povo , que
le lhe incorporou , e pedindo audiên-

cia ao feu Soberano 5 im.plcra a fua

equidade, expoemx-lhe a iniquidade da
acçaó 5 e enche c Paço de gritos. O
Rei já difpoílo com os Ímpetos do
ódio 5 lhe parece ainda mais vivo o
horror do crime ; teve interior alegria

no feu coraçâõ , e confolando o ve-
lho affligido o m.elhor que pôde, lhe

prometteo fazer a diligencia , para que
lhe fizeffem juftiça.

Parece que tudo concorria para

avultar o mal
j porque pelo meimo

tempo eftava a Cid:\de de Cochim
coníternada com hum defaílre acon-

R ii te-
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-tecido 5 naó digo por covardia , iins

AííN. de por demaziada prudência da maior par-

]. C. te dos Capitaeas da frota de D. Lou-

isOv?. rsi^ÇO de Almeida. Tinha eíle Fidalgo

moço ordem de correr a Cofta com hu-
x>. MA-

^^^^ ^if,-nada de lO navios , para favorecer
KOELREi

^ commercio delRei de Cochim
, que

tinha entaò muitos navios ,
que reco-

D.FRAN-j|,^^^ Chegado D. Lourenço a Dabul ,
cisco de

^^^^ noticia
,
que alli fe achavaó mui-

ALMEiDA
^.^g j^^^g ^^ Cochim impedidas pela

yicE-REi.
j-j,Qj.^ do Samorim. Eíla frota, que ef-

tava dentro no rio , naó lhe podia ef-

capar , e depois de ter livrado os a*

liados podia confeguir nova vic^oria

deíla frota. Defejava D. Lourenço
dar a batalha , mas no confelho foraó

do voto contrario o maior numero
dos Capitaens , e cedendo D. Louren-

ço com violência foi obrigado a dei-,

xar o combate : aproveitaraó-fe os ini-

migos 5 queimando , ou tomando todds

os navios
,

que tinhaó bloqueados.

Chegando a Cochim a noticia deíla

perda , encheo a Cidade de fentimento,

e o Rei de alguma indignação. O
mcfmo Vice-Rei o fentio , e procu-

rou balcladamente tranquillizar a cólera

dcíle Principe
,
promettendo-lhe caíligar

fe cl rilho, no calo que o achaíTe culpado;

e com eífeiío a penas chegou , lhe fe:^

Co:i-
"
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Confelho de guerra ; mas como D.
Lourenço tinha ordem exprelTa de naó Ann. de

emprer.ender nada fem o voto da mai- J. C.

or parte dos Cabos , e tivera a cau- irc<j.

tela de lhes ped-r 05 pareceres por

efcrito 5 aprefentou a íua deleza , q ^' ^^-"^^

fem cufto fe livrou ; os Capitaens ^°^^ ^''^'

condenados pda fua mefma aiíigna-

tura 5 foraó ruípenfos dos feus car- ^' ^^^^'*

gos. ^''^^ ^^

Foi ventura dos Portuguezes o -^^^^^-ida.

contentarem-fe os moradores de Co- ^'^^^''^^^

chim em defaíogarem a fua dor com
queixas

;
porém naó fuccedeo aílim. em

Cananor j e ou lhes parereíTe pouco
caftigo 5 o privarem Góes da cnpiranin ,

como foi com eífeiro , ou eftiveíTem

nimiamente agaítados para admittirem

alguma fatisfaçaó, começarão a traba-

lhar furdamenre , e armar todas as diP
pofiçcens com o Samorim

,
para ex-

pulfirem eftes eíkangeiros. Era o Sa-

mcrim hábil em extremo para defa-

proveitar taò boa aberta , e fez logo
offerta ao Rei de Cananor de 24 pe-

ças de anilheria , e Z0(^ homens.
Todas as circumflancias do tem.-

po eraó faraes aos Portuguczes : naõ
tinhaõ chegado náos de Portugal , co-

mo era collume , e os inimigos toma-
vaõ diílo grandes cfpe ranças funda-

das
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das no pronoílico dos Teus feiricei-

Ai-N. de ros , que neíle auno lhes promettiaó
]. C. grandes fuccCiTos. D. Lourenço tinha

i^g6. com eiíeito metido 6o Toldados na For-
taleza , e provido a praça ; mas era

D. ^í-^" niuito pouco centra tantos inimigos.
roEL REI Q j,^y£j.^Q vinha entrando , e naó

podia eiperar a Fortaleza mais foc-
^*^^"'^^" corro até a vinda da Primavera, ao
cíbco DE

i^efj-j,Q tempo
,
que o Samorim pondo

^^^^'^^^^^ em. marcha as fuás tropas por terra ,
VicE-Ri.!

g^^ qualquer tempo as pedia* mandar.
Neíbs cirrumilancias he certo , que os

Portuguezes eftavaó perdidos em Ca-
nanor 5 a naó fer a traição de hum tio

delRei , e de hum feu fobrinho
, que

,

naó dando ouvidos ás vozes do fan-

gue 5 e da natureza
, para os facriíi-

car á fua ambição, e efperanças , fa-

criíicando ao mefmo tempo o íeu Rei

,

e os feu 5 parentes , lhes deraó avi-

fos 5 e foccorro a tempo , e na neceí^

fidade , fe^.co por eílc meio a caufa

da fua faivaçaó.

Eílava a Fortaleza de Cananor
em huma ponta de terra, que o mar
lavava por duas partes. Tinlia hum
defe'to



DOS PORTUGUEZES , LíV. III. 26^

O Rei de Cananor ,
que conhecia -^

que tinha os Portuguezes rendidos , Ann. de

íe lhes pudciTe cortar a communicaçaó J. C.

para o poço , antes de romper decLa- 1^06.
radamenre , com vários pretextos man-
dou abrir huma cava de praia a praia, °* ^'^"^"

deixando huma eltreita paíTagem para ^'°^^ ^^^

o poço 5 e depois guarneceo toda ci-

ta linha de baluartes , e artilheria.
i^^^ran-

Inílraido o Governador dos feus de-
^'^^'^^^ ^^

íignios por eftes pérfidos Príncipes ,
'^^•'^^^^'^

fez o mefmo da fua parte, naó Jei- "^^^^^^^''

xando para hir ao poço , que fe acha-

va entre eftas duas linhas mais, do
que huma fimplcs ponte levadiça.

Acabadas as obras de huma , e

outra parte , começarão as hoftilidades.

No principio de Maio appareceo El-
Rei de Cananor com 6c^ homens

,

que da primeira moílra lizeraó mais
algazara, que dano. Por hum mez foi

o poço o campo de batalha , e o
thcatro , onde os mais valentes de am-
bos os partidos dcraó provas de feu

valor , e ainda que os inimigos Icvaf-

fem ordinariamente peor, com tu-

do os Portuguezes fe viaó na coní^

ternaçaó de naõ tomarem agua, fem
que lhes cuftaíle fanguc , e para a buf-

carem cumpria pegar cm arm.as toda

a guarnição , o que lhe cauíV/a in-

cri-
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^ crivei fadiga 5 e a pouca ouantidade,

Ar N. de que fe alcançava;, era reparriaa com tan-

]. C. ta conta
, que mal chegava a matar

Ií;c6.
^ í^ede. O Governador, que mal che-

gava a ter quatrocentos homens en-
D. MA- j-j,£ Porruguczes , e Malabares

,
poupa-

h'OEL REI y^ ^5 fortidas ; e como ifto augmen-
tava a mingoa d^agua , obrigava aos

D. FR AN- in fel ices apertados da fede, a faltarem
cisco DE pQ^ j]j^-jj^^ Jq5 muros , ou furtarem-fe
ALMEIDA com rifco á vigilância das vigias , e
VicE-REi muitos perderão aílim a vida.

Conhecendo Brito
,
que pouco a

pouco fe lhe hia afíim desbaílando a

gente , fe via conílernado ; mas Tho-
maz Fernandes

,
que eftava na For-

taleza , e fora mandado da Indià co-

mo engenheiro , o falvou defte fufto.

Abrio huma mina grande, e alta, que
chegava até ao poço ao nivel d'agua,

e para que naó lhe lançaffem peço-

nha no poço 03 inimigos , fez huma
abobada o mais fecreto que pode fo-

bre a agua , e depois mandou arrazar

o poço , e encher por íima. Eíla ac-

ção ailim efpantou o Gentio ,
que

aíTentando , que os Portuguezes tivef-

fem achado agua dentro na Fortale-

za 5 nem fç quer lhe veio á memo-»
ria fimilhante ardil.

Tirada ap inimigo eíla efperan-
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ça 5 voltarão os Teus dcfignios , aííentan •

GO acometer a praça formalmente. Hou- Ann. de

ve primeiramente muitos combates na J- C.

tranqueira, que fizera Brito; mas der- 1^06.
ramando a artilheria dos Portuguezes

os inimJs^os . as muitas perdas, que ti-
" nr ^^ r " J KOEL REI

verão aiiim lhes eímorecerao o ardor,

que naó tiveraó mais ouzadia de ap-

parecer. Psra obviar eíle inconvenien-

te infpiraraó os Mouros ao Rei, que
mandaíTe preparar huma grande quan-

tidade de balas de lá muito erpeíTas ,

com que pudeííem chegar-fe cobertos.

Tinha Brito noticia de todos eíles

apparelhos , cujo feeredo defcobrio por

alguns inimigos, que fe apanharão em
hum cepo , que lhes armarão em hu-

ma fortida; alem diíTo era avifado pe-

lo Príncipe de Cananor, que lhe man-
dou hum dos (eus confidentes , com
dois bateis carregados de mantimen-
tos : com tudo iíto naó deixou de ter

algum effeito o ardil dos Mouros. Os
tiros das peças grandes da artilheria

iieíTc tem.po , a quechamavaó esferas
,

e camelos , embaçavaõ nas faccas de li ,

o que caiifou aígnm temor nos cerca-

dos , e deo ouzadia aos inimigos : tan-

to
,
que 1ah indo do feu campo , e vin-

do cm defcrdem d?r huma efcalada á

Fortaleza
, já arrancavaó os páos , que

foi-
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íoílinhaó aterra das trincheiras. Brito

Ar.h. demandou mudar para o reparo algumas

]. C. colubrinas , chamadas bafilifcos , e

i^g6. ""'''indando carreg,ar algumas peças de
metralha , desfez as balas de lá , dei-

D.
^^''- xanào fem abrigo os que eílavaó de

KOEL REI
^.j,.^^ e fazendo a anilheria carregada

de cartucho grande eítrago , encheo
D.FRAN-^g

inimigos de terror, e os pôz em
CISCO i^Eacfordem. Conhecendo lílo Brito, dei-
ALMEiDA

^^^^, |~^|,jj, j^j^^j^^ corpo de foldados ,
vicE-REi

ç.^^ç. eílavaõ já promptos para huma
íortida

,
que pôz os inimigos em fu-

ga , e voltou vi6torioío á Fortaleza.

Pelo decurfo do cerco ,
que foi

demorado ,, houve de parte a parte mui-

tos aílaltos , e fortidas : a mais cele-

bre foi a de que fe encarregou hum
Fidalgo Caílelhano , conhecido pelo

appellido de Gadualajara fua pátria.

Eícolheo huma noite tenebrofa , fria,

e chuvofa , e dando íobre hum quar-

tel inimigo, lhe matou :5CO homens,
e fe recoiheo carregado de defpojo

,

e víveres. Outra fortida ,
que le fez

em dia de Sant-Iago naõ foi taó fe-

liz p?ra os Portuguezes : perderão nel-

la alf^uns foldados , entre elles Gon-
çalo Vaz de Góes ,

que com o feu

íangue [agou a acçaó indigna
, que

accendera eíta guerra , feliz em pu-

rl-



DOS PoRTVGUEZES , LlV. IIT. 16^

riíicar cíti nódoa com huma morte

gloriofa. An>:. de

Bem que as diligencias dos ini- ]. C
migos tiveíTem taó ruim iucceíTo

,
pa- iro6.

rece que a forcuna quiz combater a

leu favor. Tendo hum Guarda do arma- ^' ^^'"^^

zem poíto por deícuido fogo á Feitoria
^'^^^ ^^^'

da Fortaleza, fe ateou com lanta violên-

cia, por encontar por toda a parte mate- ^' ^^'^^'''

ria combuílível
,
que em poucas horas ^'-^^^ ^^

foi toda queimada com quafi todos os
-^^"^^^•'^

mancimeritos , e muitas cafas vizinhas,
^'i^k-rei

Debalde trabalhou o Governador
por encobrir eil:a perda aos inimigos,

e aos feus proDrios. Os inimigos a co-

nhecerão , e 1e aproveitarão , levando

per:o da tranqueira rebanhos , que in-

citaffem a fome dos cercados , vendo
ccifii

, que lha fartaíTe , e por efte meio
chamalos para cahirem nas ciladas ,

que lhes haviaó armado. Quanto aos

cercados , a pezar do foccorro do Prínci-

pe de Cananor
,
que os fornecia de noi-

te, eílavaó reduzidos a taó grande fome,
que naó lhes fazia nojo o comer ratos

,

gatos, e toda a cafta de immundicias.

Em breve rem.po fe viaó obriga-

dos a morrerem , ou a fe renderem ;

mas nefce aper.o recorrerão as preces

publicas , e nzeraó voios á Mái de
Deos na Igreja, que D. Lourenço de

Almci-



ALMEIDA
VICE-KEI

l6H Hi.'>TOR!A DOS Descobrimentos
• Almeida fizera em íua honra depoiç
A' X. de da vidoria ; e efta Mái caritativa , iem-
J. C. pre favorável aos que a imploraó ,

1506". p''irece que oiivio o íeu rogo. No m.ef-

m.o dia da íua glorio Hi AíTumpçaó fe
' ""^'levantou hum vento do mar, que lhe

^ ^ ^^' lançou dentro da Fortaleza tanta quan-
tidade de lagoftas

,
que fervio de far-

.FRAK-^^
mantimento por muitos dias: e co-

cisco DE
j^^ ^^ índia he huma comida muito
fadia 3 naõ fomente lhes fervio de re-

médio contra a fome , mas também con-
tra as moleftias caufadas pela fome.

Efte remédio feria leve , e inútil

,

fc a eílaçaó naó eilivera taõ adianta-

da ; mas receando o Samorim , e o
Rei de Cananor, que com a voltado
bom tempo chcgaíTe o foccorro de Eu-
ropa , aíTentaraó prevenilo , unindo as

iuas forças , e porem a ultim.a diligen-

cia para levarem a Fortaleza : com cf-

te fim defpedlo o Samorim huma ar-

mada , logo que fe pôde confervar no
mar. E liava bem difpoíla a ordem do
atvique. Devia ter principio pela trin-

cheira interior a fim de chamar para

ahi todo o cuidado dos cercados ^ fem
defconfiarem co fingimento ; mas tra

vada a acçaõ , a frota que eftaria en*

coberta , devia vir fazer o feu defem"
barque na ponta , e tomar a Fortale"
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za com huma efcalada fem medo de —
encontro. Briro ,

que eílava avizado das A.nn. de

tençoens do inimigo pelos Principcs , J. C.

feus ordinários efpias , naó fe defcuidou j .q^.
dos feus avizos. Chegado o dia do

ataoue, vindo a frota , conforme eílava ^* ^^•'^"

ajuítado, bem que folTe forte ^ nume- ^'^^^ ^^^'^^

rofa 5 e com algumas maquinas de

novo artificio , foi recebida com tal
°-r^-'^^'*

valor y e taó terrivel eftrago de arti-
^'^^^ ^^

Iheria , que aííombrados os Cabos de -"^lmuda

tal refiftencia naó efperada , fe re-
"^'^^'^'^-i»

tirarão quafi fem batalha. Acodindo
entaó os Portuguezes , que defendiao

eíte pofto , á tranqueira , onde o Gen-
tio começava a ter alguma vantajem

,

Louve hum taó rijo encontro , que
naó podendo os fitiadores fofter o Ím-
peto dos cercados , foraó obrigados a

recolher-fe , deixando muitos mortos.

O Rei de Cananor efcarmenta-

ào depois deíla acçaó , fó deo ouvidos
a propofiçoens de paz

, que fe apref-

fou mais com a chegada de Triftaó da
Cunha ,

que vindo de Portugal veio
dar fundo neíle porto. Com ifto le-

vantou o cerco , que durou quatro me-
zes 5 nos quaes Lourenço de Brito , e os
valoro fos Portuguezes

,
que com elle ef-

tavao grangearaõ grande gloria, e nome.
fim do wcçiro Livro.

HIS-
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LIVRO IV.

^ '^i^^Si ^^ "^^'^ ^'^'^ ElRei D. Ma
Ann. '^efelÊfi!! noei fe empenhaíTe , e po;

15C6.

por

ijMg^^ll maiores deipezas
,
que fizef-

f^^^i fe
5
para pôr em ordem os

neg,ociOS cia Índia , nem por ilTo íe
D. ^'^- (^Qiculá^v^ dos de Africa

5 que ferviaó
^o^^ RE! como de caminho para aqueiles. Ao

mefmo tempo que eílava com guerra
D. FRAK- aberta cem os Mouros de Fez , e
CISCO DF Marrocos , defpachava continuadamen-
ALMEiDA j-e frotas para o Oceano , a fim de adi-

vict-RLi antar os defcobrimentos ^ e fazer no-

vas Feicorias por cíh Cofta. Quaíl

(JUS
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qiie já tinha torneado efta parte cio

JViundo 5 e havia penetrado até aoAKN. de

Cabo de Giiardafú. Peio mar Arlan- j. C.

tico tudo eílava em paz : ^^ozava icc6.
fem guerra dos feus domínios , e com-
mercio. Eíle Príncipe levado de hum °* ^^-'^'

verdadeiro zelo , e piedade , nada o
^^'^^ ^^^

incitava mais do que arraigar alli a

Religião , e mandar MiJlionarios , os
^.fran-

quaes íizeraõ grande fl-uclo , maior- ^'^*^° ^^

mente no Reino de Congo , onde craó -"^^^^^^^^

favoneados pelo Principe D. Afionfo.
'•'^'^^"^^^

Na Coíla Oriental , onde os po-
vos tinhaõ mais politica , e eraó ca-

pazes de fe defender , fendo quaíi

todos Mouros , havia repetidas pele-

jas 5 mas quafi fempre os Portu^ue-
zes levavaó a melhor. O Rei de
Melinde , e o Cheque de Meçam bi-

t]ue conlervavaó fielmente a íua ali-

ança : peio contrario o Rei de Mom.-
baça fe defendia vigorofamente , e in-

quietava o Rei de Melinde Teu vizi-

nho 5 porque recolhia os Portuguezes ,

e llíes era afFeiçoado. Ibrahim , Rei
de Quiloa , a quem o Almirante fi-

zera por força tributário de Portu-
gal , fez efta aliança fimulada , e nao
tardou em a quebrar. Mandando de-
pois D. Manoel três náos . cuja Ca-
pitania tinha António de Saldanha

^

eiles
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-. eftes navios fe erpalharaô com tor-

Ann. de menta. Diogo Fernatidcs Pereira , Ca-
]. C. pitaó de hum , deícobrio a Ilha de So-

1 ^r^A cotorá até entaó derconhecida aos1500. 1- /v J . Jburopeos , onde invernou antes de
^' ^^-'paíTar á índia. Rui Lourenço Ravaf-

ííOELKEi^Q^ que commandava o terceiro, fez

s^uerra viva ao Rei da lha de Zanzi-
D.FRAK-

[,,^j,^ bem que aliado da Coroa, lhe
cibco DE

j-Qi-nou vários navios, matou Teu filho
ALMEIDA çj^ huma "briga, e obrigou eíle Prin-
.vicE-REj

j,jpg ^ fazer-íe tributário , pagando
cada anno cem meticaes de oiro , e

trinta carneiros ao Capitão , que foffe

receber o tributo. Simiihantemente póz
hum tributo de 500 meticaes de oiro

cada anno á Cidade de Brava , que
era huma módica Republica na Coíla
de Zanguebar ; e encontrando-íe com
António de Saldanha , ambos caufa-

raó tanto medo a Ellvei de Momba-
ça, que íe vio obrigado a fazer huma
paz fnnulada com o Rei de Melindc,
e depois paíTaraõ ambos á índia.

íbrahim uíurpador do Throno
de Quiloa , a quem a fua confcicn-

cia trazia inquieto pela má fé paíTada,

ferecolhco ao Certaó, quando D. Fran-

ciíco de Almeida Vice-Rei paíTava á

Índia. Mahomet Anco':in, a quem dei-

xou o govçrno da Cidade^ naó oufou

fazer-
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fazer-lhe cara ; mas fcguro pelo Ge •

neral Portuguez voltou com as tropas. An>. de

Almeida y
que Hibia qiiaó grato cUe era J. C.

ao Povo 5 o coroou Rei em lugar do 1^06.
ufurpador fugitivo

;
poz-lhe a Coroa

na cabeça com grande ceremoiiiai ,
^' ^''^'

obrigou aos feus novos vaíTallos a dar-
^^'^^ ^^^

lhe juramento de fidelidade , e depois

diíío o meímo Rei fez omenagem a ^* ^^-'^^*

ElRei de Portugal, de quem fe reco-
'''^^'' °^

nheceo vaíTallo. "

-^^^^^'^-^

Nefte Príncipe fe vio hum ex-
^-^^^l-rei

cellente exemplo de probidade
,
pois

que conhecenao-fe mais depofitario da

Coroa, do que Rei, pedio ao Gene-
ral mandaíTe reconhecer por Príncipe

,

e legitimo herdeiro do Eílado , com
exclufaó de feu próprio íiiho , hum dos
filhos do Rei Abulfail dcílroiizado pelo

ufurpador Ibrahim. Efpantado Almeida
da generofidade deíle Mouro

, que taõ

altamente condenava a ordinária ambi-
ção dos Príncipes , fempre difpoftos a

invadirem os Eftados alheios , ambição,
que tem alTás de exemplos no CKrif-

tianifmo , lhe concedeo o que pedua ,

com condição todavia, que elle foíTe

fenhor do Sceptro até á fua morte ,

e governafle como Rei os Eílados do
feu pupillo.

Tendo erigido em Qiiiloa huma
Tom. I. S Por-



274 Historia dos Descobrimentos

. — Fortaleza , que todavia foi depois ne-

Ank. de ccilcirio demolir
5 par:io Almeida para

]. C Mombaça com tenção de caftigar o

jro6, ^^^ àclle., e obrigalo ao que era iuf-

to. O Piloto
5
que mandou reconhe-

D. ^^-'^-
çQj; a barra , foi recebido a tiros de ar-

^oELREi
|-i|]^eria 3 de que tinha algumas peças
com as armas de Portugal

, que o F.el
D.FRAK-^ç Mombaça tinha tiradk) de mergulho
CISCO DE

^^Q navio S. Rafael
, que ahi rinha

ALMEIDA
^^^ufra2;ado : o inimigo eílava difpoílo

\icE-REi
p^j..^ Çq defender bem : tinha denrro

4(^ homens , e ainda efperava maior
íoccorro: o que naò obítante, pondo
Almeida o fogo á Cidade por duas

partes 5 a invcflio ao mefmo tempo por

c-rras três , e a entrou. O combate
r.as ruas foi difputado , e fanguinofo :

niorrerc.5 á efpada 7C0 pelToas , e hou-
veraó 2C0 prizioneiros : o Rei fugio

para o Certaó , e oíFereceo algumas

propofiçoens de paz
,

que naó foraó

attendidas : a Cidade foi esbulhada ,

e achou-fc hum í^rande defpojo , do
qual o General tomou unicamente hu-

ma frcxa. Seu filho D. Lourenço fe

diftinguio muito neíla tomada. Naò
quiz o General , que fegniíTcm o al-

cance a ElRei: tinna os foldados can-

çados 5 e já naó podiaó mais. Con-
tentou-fe com tomar-ihe a artilhc-

ria ,
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ria 5 e legu^o a viajem para a índia. ~
O conceito 5 cjue eniaó fe tinha, Ank. de

de cue Sofaia era o Oíir de Saloniaó, J. C.

e que delia fe nrava quafi todo -o oiro 1^06.
dacuellas terras, lazia com qi^e ElRei

D. Manoel fenaó defcuidaíTe de ílmi- ^' ^^'^^

Ihantc fitio ; para o crcc ccíimou ''°^'- ^^'

huma cfquadra , que parno pouco

tempo depois da de Almeida. Ca-
^•^^^•'^^'"

pitareava-a Pedro d'Anhaia
,
que de-^'^^^ "^

via ficar com o governo de Sofata.
a^-í-^^-^^-^

Confiava a frota de 6 veias, das qnacs vice-rei

rres eraó navios groíTos
,
que haviaó de

paíTír á Índia, quando Anhaia osj>u-

defí^e eícuzar : os outros três deviao fi-

car de guarda coita na Ethiopia infe-

rior, governados por Francifco d'A-

nhaia filho de Pedro.

Peio nome de Sofaia fe pode
tomar huma Cidade , huma Ilha , hum
Reino no paiz dx>s Caíres , muito alem
do Cabo de Boa Efperança , voltan-

do para o Equador , entre o Caba
das correntes , e Moçambique. Formão
a Ilha os dois braços do Cuama, que
he hum ramo do Zambeze. Os habi-

tadores faõ negros , de cabeilo enca-

racolado , faó fuperfticiofos com^o os
mais Negros, mais ladinos com tudo,
com mais policia , e com alguma in-

dullria. Nrtó obftante ifto , faó pobres

S ii no
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no meio de abundância, cuja pobreza

Ann. de fe demoílra nas íuas cazas , nas íuas

J. C. pefíoas 5 e quaíi em tudo j mas o patz

I -o^. ^^ verdadeiramente rico com o oiro
"^

* das minas , que ha nas terras , e mui-
^* ^^'^" to mais pelo que fe faca dos rios, e
KOEL REI 2-jgQos

^
que correm por huma lar2;a

chapa de terra , onde dizem fe àtí-
^'

^^•'^^' cobrem edifícios de fone conílruc-
cisco DE

ç^^ ^ ^^^ j.çj^ refiílido ao tempo , e
ALMEIDA ^ç ^^^ remota antiguidade , que ainda
AicE-REi

j^,^ç f^ defcubraó veíligios em certos

cara6leres ,
que ahi fe vem gravados,

eíles mefmos cí^raclercs , vifto ferem
incógnitos, convencem da fua antigui-

dade fer de muitos feculos.

Era eíle Reino antigamente do
dominio de Monomotapa , cujo império

ainda fe eílende por todos os largo?

paizes da baixa Ethiopia Oriental ;

mas fujeitos do car ider , que acabo
de pintar, naõ eraó próprios para fe

aproveitarem dos bens das fuás terras ,

que paxeciaõ deílinadas' para eftrangei-

ros mais expertos. Os Mouros fe ha-

viaó ultimamente apolTido delias , e ao
principio tomarão aíTer^to com mof-
trás de grande paz ; e alguns géneros
daquclies , que o ccmmcrcio geralmen-
te traz 5 forió o com que os convida-
.tció para ferem bem recebidos. Querem

que
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que os da Cidade Magadaxó foíTem ^
os primeiros ,

que lá roiTem ; mas tea- Ank. ae

do os Reis de Qiiiioa feiro defpejar J. C.

eftes 5 fe apoííaraó da terra, e puze- i^c6.
raó nella Cheques , e Governadores

em feu nome. O que lá eftava , quan-

do la entrarão os rortuguezes, cliama-

do Joíé , tomou a independência nos

motms da ultima revolução de Uui-
, r f o L £• • ; ' CISCO DE
loa , e íe. tez Soberano ; mas toi ja

/ • r ALMEIDA
tarde , e aproveitou-le pouco tempo.

Aportando Anhaia em òoraia, de-

pois de vencidos alguns em.baraços

antes de chegar ao Paço do Cheque,
que eftava em hum^a povoação afias

remota , tomou a rcfoluçaó de lá hir

com toda a fua gente , ao fom de

tambores , e trombetas. O Cheque

,

que de boa mente diipcnfára efta vi-

zita , disfarçou , e lhe dco bom aco-

lhimento : eftava lançado em hum ca-

tei no interior do feu Palácio , e ti-

nha ao kdo hum feiche de Áexas ;

no mais , bem que pobre , era muito
modefto , e naó havia na fua Corte

coifa maior , nem mais attendivel do
que elle. Era iá adiantado cm annos

,

pois contava 8c , e cego ; com tudo

moftrava huma foberania, e fuftenta-

va a reputação
,
que tinha m.crccido.

Expôz-lhe Anhaia a fua menfa-



27B Historia DOS Descobrimentos

íícm : fez alardo da potencia do Rei
Akn. de uc Portugal , e dos proveitos da fua

]. C. aliança , e co-icluio pedindo licença

icOíj. H"'^-^
edificar hnma Forraleza, que líie

íervilTe de efcala para os navios
,
que

D. MA- {.^j-jv.,,^
/^^ Índias 5 de caza forte pa-

>OEL BEI
^^^ eíljrem as fazendas , e de reparo

contra as invafoens dos inimi^^os do
D. FR AN- - '

ALMEIDA
YICE-REI

Chcauc , de quem os Poriu^uezes
^^^^° ""^ pcrrcndiaó fer fieis aliados.

Jofé naó carecia do commercio
dos Portu;^ueze3 , e fabia que elies

eraó mais para temer , do que para

amar ,6 iílo mefmo fez com que le-

vemente lhes concedelTe quanro pe-

di aó.

A licença de Eizcr a Fortaleza

agartou fiinimamente o? Mouros, prin-

cipalmente a Mufaph genro do Che-
que 5 que tomou a liberdade de fal-

lar mais íoltamente a feu fogro ; mas
o experimentado velho ,

que via tan-

to melhor com os olhos do efpirito
,

quaó pouco com os do corpo , lhe

atalhou o impcto , hizcndo-lhe tomar
o pezo aos motivos da lua politica.

55 He fora de tempo , lhe refpondeo ,

5, oppor-no3 por ora ao que naó po-

55 demos im]icdir : naó ha coifa, que

,, rcfiili a eílus novos hoí pedes : he

5, notório o que fizeraó em Moçam-
„ bi'
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5, bique
,

Qjiloa , Mombaça , e na —
35 índia : confelTo ene faó hofpedeí Ann. de

55 pezados , e ruins vizinhos , eu lhes ]. C,

5, abro meios de Te fortificarem , e eí- i£;c6.

„ tabelecerem , concedo iífo , mas com

„ que forças nos achamos nós para ^' ^''"'^^

„ comcçar-mos as hoílilidades , e cle-^"^^^^^^

3, fendermo-nos 5 fe clles nos quizerem

55 opprimir ? Efperen-ios , deixemos que ^' ^^^-^^"

35 o tempo trabalhe : aqui naó 'li-
^'^^° ^^

caó todos 5
pois vaó deíiinados para

-'^^^^^-'^'^

outra parte : o ar da terra mortii vice-rei

a todos os eftrangeiros , com^o nós

mefmos o experimentamos bem ,

acabará -muitos delles ; e quando íe

achar desfalcado o numero
, quan-

^5 do eíliverem bem apalpados do

3, ar 5 entaó teios-hemos ao noílo ar-

55 bitrio 5 e nos desfaremos de taó pe-

35 zados holpedes.

O vaticinio de Ifuph naõ tarilou

cm cumprir-íe em parre. Anhaia pôz

o maior cuidado cm terminar a For-

taleza 5 e os Caíres naturaes do paiz ,

lhe deraó tal ajuda
,
que cm pouco

tempo 5 e com pouco cuíl:o a acabou.

Deípedio entaó Barreto 5
que fe iez á

vela para a índia com. trcs navios de

carga 5 e m^andou feu filho comi ou-

tros três andar ás prezas até Moçam-
bique, Foi efte taó dcfaracado 5 q: e a

.
^ mui-
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muito cuíto íe íalvou em Quiloa , de-

An.n. cie pois de perder dois navios , e álli o
J. C. FciLor Pedro Ferreira o prendeo , co-

jrcé. iT^^o.^^^os perdera por ci:lpa fua. Hin-
do-le aíKm desraLando pouco a pou-

D. MA- ^Q ^ guarnição , o foi muuo mais
^GEL REI j-Qj^ ^^ moieÍLias cauíadas pelo ar

apaulido 5 e peííilencial deílas terras
_,

D.FRAK-q.^g fe fez mais peiV.íero com o rom-
cisco DE p^f j^^3 terras , de íorte que fe vio
AL?.íEiDA j-cduzida a quarenta pefíoas , muitas
vicE-REi ^^.g Gu.^es andavaó em pc com muito

trabalho.

Nem aíKm fe portavaó os Por-
ruguezes com grande politica , e ti-

nliaó puchaco a íi to-io o trato do
oiro. Fizeraó o mefiro regimento ,

que em outras parles os tinha feito

taó odiofos , e obíervavaó com igual

rigor 3 de forre que efcandal-zados os

iMouros 5 e valendo-fe do credito de
Jvlufaph 5 refolveraó ultimamente Ifupli

a que b.nçaíTe ma5 da oppor^unidade
do tempo para os expulfar.

Para fegurarem melhor o tiro
,

a engroííareni as fuás forças , convidou
íftiph hum Príncipe vizinho , tributa-

lio do Imperador de JVIonomotapa
,

a quem moílraraó os capitulos contra
os Porcuguezes , exhorcando-o a que
íoniaíTe parte no feu desbarato ^ e dcC-'

po-
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ojo : pintaraõ-ihe eíla empreía por -*

luma parre taó fácil, e pela ourra de Ann.^cIc

ranto proveito ,
que toi o que bailou ]. C.

para avivar a cobiça do Cafre, que i^c<í^

le pòz em campo com hum gran-

de exercito. ^
*

""'"
~

Havia enraó na Corte do Cheque ^'^^'^ ^'^^^

hum homem nobre de muito credito
,

Abexim de naçaõ
,
que rendo fido cati-

^^^^''^^J
vado pelos Mouros efe idade de dez an- ^^^^^^^^

nos, fora per eiles circuncidado, e criado
-'^^-^^'^'^

na fua Religião. Quando vió Anhaia na
^'^^^"^^^

primeira audiência , o acompanhou ,

e travou cem elle eftreita amizade ,

e para lhe dar proviís da fua cftim.a-

çaó , lhe fez prefente de 20 Portuguc-

zes ,
que rinha em feu poder , que craó

de hum navio da fua frota
,
que tcn-

do-fe levantado contra o Capitão , ti-

nhaó fido cativos , querendo antes aven-

turar-fe a todo o rilco , que corriaó em
terra incógnita , do que tornarem a

cmbarcar-fe com elle.

Arraigada com. o tempo a amiza-
de , fempre tinha fido do partido dos
Portuguezes no Confelho , mas com.o
naó pode vencer, deo avizo a Anhaia
de quanto fe tinha acordado para fua

mina , e fe lançou na Forraleza com
cem homens do feu m.ando

, pouco
antes de fe começar o acaqnc ,

para
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ò qual Arihaia fe appareiliou com to-

Ass. de do o vagar.

J. C. Era a tençaõ dos inimisios porem

1506. o foc;o á Foruileza
,
que era fomente de

páos 5 com flexas, faxinas inflammadas ,
D. MA- -^ rr- •

1
'

1

e com cneito lançarão grande numera
>'OELREi

^^ frcxas, e trouxeraó muita fixina,

com que quafi igualarão a altura do
^•^^'*^^'' reparo. Anhaia, que tinha tomado as
^'^*^° ^^ cautelas ordinárias contra o fo^o ,
Ai.MLiDA

^çi,^.Qu chegar os inimigos fem eftorvo,
vicE-REi

^ ciiiparou a artilheria tanto a tempo,
que os Cafres naó collumados ao eílam-

pido 5 e effeito deílas maquinas 5 vol-

tarão logo as coí-las , e fe meterão em
hum grande palmar ; mas continuando

o canhaõ a decepar as arvores , e a fa-

zer maior cflrago com os eftilhaços ,

cfpihliados os Cafres de os terem con-

vidado para virem fazer guerra naó a

homens , comio elles fe explicavaó ,

mas a Deo^e? , converterão a fua fú-

ria contra os Mouros , esbulharão a po-

voação , e fe recolherão ás luas ter-

ras.

Anhaia , mal fatisfeito de fe ver

defem baraçado a taó pouco cufto
,
quiz

vingar-fe de feus inimigos , e inhabili-

taios de lhe poderem fer danofos com
mais vigorofo golpe , c efcolhidos quin-

ze Portu^uezes ^ e vinte homens do
Abe-
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Abexim feu amigo íieí , dá na po-

voaçaó do Cheque no quarto da mo- Ank. de

dorra , entra ate ao Paço , matando J. C.

3uanios encontrava ; pafia ao quarto 1^-06.

o Príncipe ,
que , ainda que veii.o , e

cego , nao perdeo o acordo ; e pondo-fe

em defeza , arroja as fettas íem tino

,

c fere levemente Anhaia no pcfcoço.

Scguio-íe a prompta vingança deite °' ^'^^^'"

golpe. O Feitor Manoel Fernandes , ^'^'^':í'.,^f

homem deílro , e bom Toldado , fe che-

^a ao velho , e lhe corta a cabeça

,

que cravada em huma lança íobre os

muros da Fortaleza fervio de efpeíla-

culo de terror.

Tendo efta morte fervido de fe

ajuftar promptamente -a paz , entrou

logo a difcordia entre os Mouros á-

cerca da fucceOaó. Tendo cada hum
dos filhos do Cheque o leu partido,

Anhaia fez pezar para a parte de So-
iimaó

, que moílrara fempre mais af-

feiçaó aos Poraiguezes , e que de boa
mente fe fujeitou á condição de fe

fazer tributário da Coroa de Portugal.

Poucos dias depois morrco Anhaia uo
contagio do ar peftilente deíle paiz.

Tomou o governo Manoel Fernandes ,

efpcrando fer confirmado neile em at-

rençaó aos feus ferviços ; mas o Vice-
Rci da índia , a quem pertencia a

iiomca-
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nomeação, labenJo da mor:e d'Anhaia

Ann. de pelos dois Capitaens dos navios, que

J. C. mandara D. Manoel cm bufca de Fran-

i<C(j. ^'^'-^ ^^ Albiiqnerciue , o tirou, e man-
dou para i^overnar Nuno Vaz Perei-

r. ^^^-
^^ ^ levando ordem de paíTar por Qui-

í.('LL RL!
j^,^ ^ onde 05 motins, que le tinhaó

llifcitado , requeriaó a Tua prefença , e
^•^^''^^'~ remédio naó retardado.
CISCO DE Com eifeito Nuno achou em Qui-
Ai.MEiDA

^ç,.^ ^g coifas em grande defordem. Ma-
"^•'^^^^Miomet Anconim

,
que com a fua pru-

dência tinha tudo em boa ordem, de-

pois de fe ter falvado das embofcadas
dos do partido de Ibrahim , ve^o a

fer victima da fua própria generofida-

de para com hum Príncipe confedera-

do do uíurpador defapolTado. Tinha
Pedro Ferreira , Feitor, ou Governador
de Qdiloa , cativado hum filho do Rei
de 1 ircndiconde , e o tratava mais co-

mo efcravo , do que como prifioneiro.

Aíahomet , que naó era homem de

grande fmguc , e que queria ter hum
proteíior , refgatou cftc Príncipe mo-
ço e o mandou a feu Pai com al-

2,uns prefentcs. Eíle finírindo-fe agra-

clecido a efta dcmonílraçaó de magna-
nimidade , convidou Mahomet para liu-

ma conferencia, com pretexto detra-

tar nella negócios de paz , e tendo-o

cm
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em Teu pcder, o mandou cruelmente——
aííaílinar em quanto cicrniia. Ann. de

Morro Mihomet 5 e provaveimen- J. C.

te também o moço Príncipe da dei- 1^06.
cendcncia de Abulfail , que fora aponta-

do herdeiro legiiimo do Reino , piei- ^' ^^^"

tearaó o Throno Hocem , fiiho ce ^'^^"^ ^-^^

Mahcmet 5 e IMicante, fobrinho do
ufurpador Abrahim. Eftes dois ri- ^' f^-^^''

vaes naõ fomente repartirão entre íi
^^-^^ ^^

os Mouros 5 mas também os Portu- -almeida

guezes. Os principaes naõ aííentavaõ vice-kei

que Hocem tiraííe merecimento da af-

íeiçaó de Mahomet aos Eílrangeiros ,

quando alias era tido em pouco , em
razaó do Teu nafcimento , e aium íc

puzeraó da banda de Micanre com o
Governador Ferreira , que neíle pon-
to naó ajuizava como os demais da
fua naçaó -, mas naó rebentava daqui

o maior mal. ElRei dd Portugal mal
informado , tinha paíTado ordem

,
que

fenaó traníportalTe fora dcfta Cidade al-^

guma diiqueiias fazendas, que felevavaó

ordinariamente a Sofala , cujo com-
mercio queria refervar para íí íòmcv.-

te. Eíla ordem, a que fe dava a mais
exa'5}:a obfervancia , aílmi revoltou os

ânimos , que e:n pouco tempo fe vio

a Cidade quafi deípovoada das princi-

paes familias
, que fe rcfuginraó a
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Monibaçn 5 a MeLndc, c as de maÍ5
Ank. de Cidades vizinhas. Nuno , ainda an-

J. C. res de chegar a Quiloa , abolio efta or-

i<o6. ^^^"^ ' ^ '^ mandou notificar hindo no
caminho , o ciue proauzio taó bom

D. MA- effciro 3 que quando lá chegou leva-
*"'^^^- ^^'^ va de companhia mais de 20 velas

carregadas deftas famílias fugitivas ,
D.FRAN-(^Pe alegres fe recolhiaó a tomarem
CISCO DF p^fpg ^Q^ l'^yg antigos bens. Por eíle
ALMEIDA modo tomou a Cidade ao feu antigo
vicE-REi eíplcndor. Depois diílo mandou Nu-

nes
5
que cada hum dos pcrtendentes

pleitealíe na fua prefença ; e naõ ob-

ílante o favor de Ferreira, pôz Ho-
cem de poíTe do Sceptro , e depois

parti o para S o fala.

Tendo Hocem grangeado a efti-

maçaõ do povo com huma vicforia ,

que alcançou pouco tempo depois

,

veio a fer taó infolente , que fufci-

radas de novo as facçoens , o Vice-
Rei m.andou ordem para lhe tirarem

o governo , e porem Micante em feu

lugar. Pcrtando-fe eíle ainda peor que
o feu rival , e dando todos os cfias

novos m.otivos de qiicixas pelos feus

brutaes coílumes , foi rimilhantemí;nte

depoílo 5 e foraó buícar o uiurpador

Ibrahim. P,.epugnou no principio

íiar-fe nos Portuguezes , e vir-fe-lhes

me-
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meter nas maós ; mas vencida a def- —
confiança , reinou pacificamente , e vi- Anx. de

veo fempre depois com boa armonia ]. C.

com elles. i-oíj.

Neíla coniunclura parti o de Por-

tugal Triftaó da Cunha para a índia, .^\
*^''^'

a pôr de caminho com execução oj. ^'O^^- ^^^'

gumas ordens na Cofta d'Africa. Li-

Rei D. Manoel que o cftimava , o ^' ^^'^'^^~

havia nomeado antes de hir para a
^^^^^ ^^

índia como Vice-Rei ; mas tendo ce-
-'^^-'^^'^-'^

gado de vertigens , de que era aco-
""'^^^'^^^^

metido , foi Almeida nomeado cm feu

lugar. Tendo-o curado os Médicos , o
nomeou ElRei General das náos da
car^^a , que mandava ás índias , daii-

do-lhe al^um lucro na mefma carga,

e o defpachou com huma armada de

i6 velas , das quaes Aixonfo de Al-

"buqr.crque commandava íínco.

Tendo-fe Triílaó metido em de-

maziada nlíura do %vA^ defcobrio al-

gumas Ilhas 5 a que deo o feu nome,
que ainda confervaó , e depois che-

gou com bom fuccciTo a Moçambi-
que ; mas tendo perdido muito tempo
na navegação

, por naó ter Ibguido o
confelho de Albuquerque , perdeo a
monçaó de paíTar á índia. Q^uiz refar-

cir eiia perda , hindo reconhecer a liha

de Madagaicar 5 ou de S. Lourenço,
que
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que Rui Pereira tinha defcoberco peLt

AvN. t^^c pane de dentro, e que depois o fof

J. C. por tora , e peia banda do Sul por

j^^ Fernão Soares ^ que lá foi voltando
^^ ' das índias.

^' ''-^- Elk Ilha , fituada debaixo di
hoEL P.El 2ona tórrida , e do Trópico de Capri-

córnio no mar da Ethiopia, correipon-

de ao paiz dos Cafres , c terá 35O
legoas de comprido , e 80 , ou 100
de largo : os íeus habitantes parte faõ

negros, parte brancos, ou baços: ef-

tes moraó na coíla do mar , e pare-

cem fer Colónias Arábias. Os ne-

gros mais antigos no paiz provavel-

mente íriõ oriundos dos Cafres , a

quem faó parecidos nos coftumes , e
na Religião. A terra he muito fér-

til de tudo quanto he neccíTario para.

a vida , e :itil para o commercio , po-

rem Triílaó naó achou aili a.s grandes

riquezas da índia , como tinha fanta-

fiado. Os povos lhe fizeraõ ao prin-

cipio bom acolhimento a fim de lhe

armarem huma cilada , de que logo
tomou vingatiça ; mas vendo que alli

aproveitava pouco , tornou a fahir , e

perdeo alguns navios no recife da

Ilha
, que lança muito para fora , e

cHieve em perigo de íicar também al-

li perdido.

Ten-
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Tendo achado rudo tranqnillo eai •

Quiloa, p.iíToia a Ivleiinde. Eílava en- Ann. do

taó ElRei de Melindc com guerra J. C.

aberta com os Reis d'Ho)a , e de Lamo, i<o(5.

por intereíTes parcicularej , e antigas

pertençoens , e perluadindo aTriílaó,

Gue era pelo favor , que tinha entaò

dado aos Portuguezes , obrigon eíte

General a tomar parte nas iuas dcla-

venças , e Hoja foi faqueada , e mor

D. MA-

NOEL REI

VICE-REl

D. FRAN-

CISCO DE

to 'o feu Rei' na defcza. O de Lamo ^-'''^'^'^

tirando liçoens da defgraça do vizinho

,

evitou igual ruin:i fobmetcndo-fe , e fa-

zendo-fe tributário da Coroa de Por-

tugal.

A Cidade de Brava
,

que fica

mais aílima 50 iegoas , feguio o exem-
plo d'Hoja 5 e teve a mefma forte.

Era grande 5 rica, povoada , e forti-

ficada com hum muro , hum folTo , e
algumas torres , defendidas por mií

Mo.uros bem armados , e que deraò

moílras de valentes. Aceitara o fer

tributaria de Portugal por alguns dos
cabeceiras da Republica

,
que fe acha-

rão em Qiiiloa, como diílé ; mas ella

teve efta acçaó tanto a m^al ,
que bem

que foíTe hum mero artificio para fiil-

var huma náo ricamente carregada

,

onde vinhaó peíToas da Cidade das

àe mais conta , aííentow 5 que devia

Tom. I. T dar



2(^0 Historia dos Descobrimentos

"- dnr deíla acçaõ hum fevero caftigo aos
Ann. de Que fe acharão cúmplices, e os privou

]. C. dos feus carS;os. Na rcfoluçaõ de

j.Q_ fe defender bem , quando Trílaó da
Cunha chegou , delpedio com " áeÇ-

D. MA-
j^.^^ ^ ç^^ me:iía^:;ciro. Todavia tendo

NOEL REI
pojiclerado melhor o Senado , fe come-
çou a tratar huma negociação com o

^•J^^"^^"
General Porruguez ; mas como efta fe

CISCO DL
j^j^ demorando com diverfos preiex-

ALMEIDA
^^^^ defconfiado o General òeiles va-

vicE-REi a^^Q^
^ ^ força de tormentos foube a

verdade , do que andava neíles tratos ,

e vio que o entretinhaó
5
porque nef-

ta monçaõ reinava hum vento taó for-

te 5
que naó efcaparia hum fó vafo de

dar á Cofta.

Chamando Triftaó a Confelho

,

aííentou entrar a Cidade na noite fe-

guinte. Toda a gente fe embarcou nos

bateis , e fe formou em duas linhas.

Levava Albtiquerque a primeira com-
pofta de 400 homens , e Triftaó a fe-

gunda com 600 honiens. Chegarão a

terra ad romper o dia ; e por mais que
quizcíTem encobrir a marcha , os da Ci-

dade a perceberão , e fe acharão 2^
homens para lhes defender o defem-

Ivirque , o qual fe fez todavia com mui-

ta ventura , ainda que naó foífc fem
fe derramar fangue. Os inimigos com-

ba-
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•baterdó com valor ; mas vendo-fe a- •

pertados voltarão á Cidade , e entrarão Ann. de

nelia podendo fechar as portas ,
por J. C.

quanto alguns íe facrificaraó fazendo 1507.
cara aos inimií^os : entaó fe efpalha-

-r» 1 J D. MA*
rao os rortusuezes ao ioníro dos mu-

^^, . ,1
^

1 NOEL REI
ros ; e reparando Albuoucrque em huma
efpecie de brecha em hr.m lugar , on- ^ ^^
,

A
• 1 •

1
D. FRAN-

de o muro era mais baixo , deo por
,,. .T- , ri- T7 • CISCO DE

alh o alialto , e iubio o muro. toi
-. . ',

, , ALMEIDA
longo , e violento o combate pelas

ruas ; e entrando a Cidade pela fua
^^^^ ^ '

banda Triílaõ, que a inveftio por ou-

tra parte , fe fizeraó os Mouros for-

tes na grande Praça 5 e Mefquita. Aqui
fe renovou a briga com mais ardor, e

tendo durado ate ao meio dia , fe re-

tirarão os Mouros 5 e fahiraó da Ci-

dade , deixando 500 mortos , e entre

elles os cabeceiras da Republica. Tam-
bém houveraó muitos mortos da par-

te dos Portu2;uezes , e maior o nu-
mero de feridos ^ nos quaes entrou o
próprio General , que no mefmo fitio

em que foi ferido
,

quiz fer armado
Cavalleiro com feu £iho por Aífonfo
d'Albuquerque

,
que lhe cingio a ef-

pada 5 e lhe deo a pranchada na forma
do antigo ufo. O General armou de-

pois alguns Cavalleiros dos que fe

pinhão mais diilirguido nefta facção.

T li Xiif..
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Triftaõ naõ quiz
,
que fe feguif-

Ann. de fe o alcance ao inimigo fora da Ci-

]. C. dade , e mandou fechar as porcas \ e

j-Q- como temia o furacão , com que o
ameaçavaó , deo a Cidade a faço , man-

^' "'^" dando deitar bando 5
que fenaó deti-

NOELREi
yeffejT^ ^ pois lhe queria pôr o fogo.

Acharaó-ie muitas riquezas de toda a
D. FRAN-

ç.^[\^^ rng^s foi tamanha a ambição dos
CISCO DE

foiJa^Qç ^ e marinheiros , que naó fe
ALMEIDA

fartando alguns , fe viraõ cercados àxs
VicE-REi ç|^^j^^5 . j^^5 j-Q^ menor a crueldade,

pois cortarão as maós , e as orelhas a
mais de 800 mulheres , e meninas

, por
naó gaitarem mais tempo em lhe ti-

rarem os braceletes , e brincos. Efta

barbaridade defgoílou fummamente o
General ,

que para a evitar deo as or-

dens hum pouco tarde. Parece que
Deos a nao quiz deixar impunida ,

por quanto levando quinze deftcs ma-
rinheiros, e foldados hum batel mui-
to carregado , o batel fe foi ao fun-

do , c tornou aílima da agua vazio

,

depois de todos afogados , e perdido

quanto levava.

Naó lhe quiz ceder em valor Ma-
gadaxo , outra Cidade fituada a dez
legoas de Brava, igualmente rica, e
poderofa , bem que tivelTe razaó para

temer igual tratamento. Mal teve vií^

ta
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ta da frora Forrugueza Te apparelhou ,
—

ou para vencer 5 ou para acabar , Leo- Ann.^qc

nei Coutinho 5 a quem o Generai man- ]. C
dou com as propofiçoens , venclo a 15C7.
praia guarnecida de gente de pé , e

de cavallo em boa ordem , naó Te Z^*

quiz aventurar , e pôz fomente em ter-
^'^^^ ^^*

ra hum efcravo
,
que foi logo feito

em pedaços. Obrigado aíTim a voltar
^*^^-'^^"

a bordo a dar difto conta , convocou ^'^^^ ^^

logo Triílaó da Cunha os Capitaens , -^^''^'^-'^

que feguindo mais a luz da razaó , do "^'^ct-REi

que o Ímpeto do feu valor , foraó

de voto de deixar a vingança para ou-

tro tempo 5 e feguirem a lua derro-

ta até Socotorá , onde chegarão no
mez de Abril de 15C7.

Socotorá
5
que fe julga fer a Di-

ofcórida dos antigos Geógrafos , he
huma Ilha, que fica na boca do mar
Vermelho no eftreito de Meca , for-

mada pelo Cabo de Guardahj da par-

te de Africa , e pelo de Fariaque da

banda da Arábia. Fica Ctuada entre

eíles dois Cabos, e no meiodelles dif-

tante quafi trinta legoas de cada hum :

tem vinte de comprimento , e nove
de largura : o clima he quente

, porém
muito fádio

, porque he temperado
com o vento do mar

,
que he alli or-

dinário : a terra he levantada , montuo-
fa.
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« fa , leca , eíleril , menos em alguns

Ann. de valles , onde fe criaó rebanhos. Ahi

J. C. ha o melhor incenío , e aloé , do que

.jrçn ^^^ terra alguma ; dá vermilhaó , e

âmbar , que o mar arroja Tobre a
D. MA- Qq(\.^ . e também íe colhem muitas

ri GEL REI
i-^n-i^^j-^-^s ^ e milho , de que com o lei*

te do i;ado fe mantém os naturaes..
D.FRAN- Eíles íaó oriundos dos Arábios,
CISCO DE Q vivem cm cazas fubterraneas á ma-
ALMEiDA neira dos antigos Trogiódytas : andaó
ViCE-REi

j^j^2 , e io trazem cubertas as partes

pudendas , e tudo o mais condiz com
a fua nudez, Saó tímidos, preguiço-

fos 5 covardes , pouco atilados , e

parecem nafcidos P'ira ferem efcravos ,

e miferaveis : a fua Religião nao era

mais do que huma monftruofa miílu-

ra de Judaiímo , Mahometifmo , e

Chrlílianifmo , de que fe pode dizer

<jue naò tinhaó mais do que as ap-

parencias exteriores : taõ completa

era a fua ignorância ! Contaõ que S.

Thomc 5
quando foi xis índias , ti-

nha alli pregado a Fé , que os ]a-

cobitas depois adulterarão. Sendo
Chnil:aÓ3 feiíi Baptifmo , confervavaó

ainda os nomes de Maria , e dos

Apoílolos 5 c davaõ grande culto á

Cruz 5 tendo-a arvorada em muitos

lugares , ç trazendo-a ao pcfcoço.

Fa-
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-Faziaó as íuas oraçoens em Hebrai

CO fem o entenderem : tinhao huma Ann. de

fó mulher ,
guardavaó os jejuns , c ]. C.

feílas 5 e coníervavaó outros muitos 15C7.
veílisios de huma Relisiaõ , cujas no-

çcens verciaaeiras eítavao ae toco sal-

radas no leu a.nimo , e coração.

Aproveitando-fc o Rei de Ca-
xem no paiz dos Fartaques da co-

d-^^^^''

vardra deites pobres Inlulanos , le ú^ ^^^-^ ^^

nha apodado delia , e imçofto hum -^'''^'°'*^

pefado jugo , e para os por em ter-
^ice-aei

mos de o naó poderem iacudir , ti-

nha feito na Ilha huma Fortaleza ,

onde tinha por Capitão Ibrahim Teu

filho , Príncipe moro de grande ar-

dimenro , e valor varonil , de que ti-

nha dado grandes provas.

Como hum dos principaes inten-

tos delRei D, Manoel era arruinar de
rodo o comm.ercio dos Mouros pelo

mar ^'ermelho
, por onde deviaó paf-

far quafi neceíTariamente todos os Icus

navios
5

que vinhaõ da índia , ou
da Cofta Oriental da Africa , nada
pertendia com maior anciã , do que
tazer-fe fenhor deílc poito, que o fa-

zia dominar o eílreiío , e lhe d?.va

hum abrigo para as troras
,
que m3,nda-

va para andar cruzando pela Coíla da

Arábia. Efte foi o principal defignio

com
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-^ com que defpachou o Cunha comor-
Ank. cie ciem de lançar os Farcacues da Ilha

,

J. C* tomar-lhe a Fortaleza, e edificar ou-

15O7. ^"^^ ^^ ^^^<^ accommodado. Para ifto

_ mandou carregar em nove navios de
frota os materiaes de huma Fortale-

NOEL REI n c •
1

za , que eítava reita nos armazéns de
Lisboa , de forma que bailava ar-

D. FR AN- ,

^ ^

mala.

Tendo Triílaó da Cunha manda--
do propor a Ibrahim , aue fe rendef-

fe 5 nao deo outra refpoítA , fenaó a de
hum homem refoluto , de forte , que
foi forçofo combater. Tomada efta

refoluçaô , mandou o General exami-

nar a Cofta para bufcar fitio mais pró-

prio para o defembarque' , e cor^o

o mar quebrava muito , naó achou
outro fitio mais accommodado, feiíao

defronte de hum pequeno palmar
,

vizinho á Fortaleza , onde fe refolr

veo fair em terra. O General devia

mandar a primeira linha com os Capita-

ens da fua cfquadra, cada hum delles

embarcado no feu batel ; e Albuquer-
que a fegunda com os feus Capitaens.

No dia feguinrc o General mar-
chou , c endireitou para o fitio , que
deixara iionido no dia antecedente, e

Ibrahim provido a tuiio , fahio com
os fcus F.-.rtaques a defender huma-

tran-
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tranciieira , Cjue mandara fazer de

noite de páos , e oppor-fe ao de- A_^^'. de

fembarque. Aibucuerque , cuc ihe co- ]. C.

nheceo a rençnó , em vez de íeguir 1.^07.

ao General foi defem-barcar no porro,

de fronre da Fortaleza , onde o mar
eftava mais quieto do que no dia an-

tecedente 5 e lhe deo mais fácil de-

fembarque. Ibrabim , temendo gvx
^•^^^-^^"

p !

' CISCO DEcom eíti manobra ,
que o prcprio

General ignorava, o fcrilíem de ii in-

ço 5 ou lhe cortaílèm a reiirada ,

dividio a fua ^enre , e de cem ho-
mens

5 que tinha, mindou oitenta pa-

ra a trincheira , e com 03 20 , que lhe

íicavaó , correo ao porto a fazer cara

a D. AíFonfo de Noronha , fobrinho

do Albuquerque , que tendo já defem-
barcado hia via da Fortaleza. Eíies

dois Capitaens, ambos mancebos , e am-
bos ardidos

,
parecia que andavaó deíà-

liados 5 e pelejarão muito tempo com
igual valentia , m.as por fim ficou No-
ronha vencedor.

Vendo os da Fortaleza morro o
feu Xeque , fizeraó final de retirada ,

que era o único remédio , que lhes ref-

tava. Triílaó da Cunha tinha vencido
a tranqueira , onde encontrou brava

refiílencia , e poz os Mouros em fu-

gida : muitos delles íe recolherão á

For-



l(jS Historia dos Descobrimentos
• — Fortaleza , e outros fe falvaraõ nos
Akn. de matos. Chegados os Porcus;uezes ás

J. C. i-nr.ralhas
,
pertenderaõ entrar : manda-

150-^. ^^^ biifcar eícadas para íubirem , e

_
petardos para arrombarem as portas.

*
*

"^ Os cercados íe defendiaó de fima dos
''°^^

^^' muros , lançando fogos de artificio ,

e pedras , huma das quaes deo tamanha
^* ^^^^""

pancada em AíFonfo de Albuquerque,
x:isco DF.

^^^^^ jj^^ ^.jj.^,^^ ^^ lentidos , e a talla
AL,!EiDA

^,^j. j^^yjtQ ten>po ; mas tornando a fi

,

vicE-REi
^ fazendo-fe os Portu2uezes fenhores

ao muro , aorirao as portas , e então

elle tez elpantos de valor , como to-

dos os mais 5 e falvou Noronha de

hum ^olpe mcrtal , cobrindo-o com o
^

feu eícudo. \''endo os Fartaques per-

dida a Fortaleza , fe retirarão ao Caf-

teilo. Triílaó da Cunha lhes mandou
oiierecer a vida , e a liberdade , fe

fe quizeííem render, mas elles anima-

dos com a viíla de feus camaradas ,

que tinhaó pelejado como Heroes ,

refponderaó com altivez
, que os Far-

raques naó coílumavaó capitular : que
rendo-ihes dado o filho de feu Rei o
exemplo de m.orrerem com.o valentes ,

naó lhe deviaó fobreviver
,

que fe

liaviaó defender até á ultima pinga

de fmgr.c. Com cífeito entrado o

Caílello , faraó todos paíTadosá efpada ,

me-
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menos hum Tó. Eíle homem era hum
hábil Piloto

,
que depois foi de muito A:n. de

preftimo a Affbnro de Aibucjuerque. ]. C.

Acabado iílo , mandou o General ircrj,
chamar os da Ilha , a quem dilTe: ,,

„ Qi:e elle os viera remir do ju^o in- ^' '^"^'

35 foportavel , em que os íiiihaó os
^'^^^ ^^'

„ Farraques : que íabendo o Rei de

5, Portugal
, que elles eraó Chrillaós ,

^- í^^-^^'"

„ e que gemiaó debaixo da lyrannia <^^^^° ^^

55 dos Mufulm.anos , nada defejava
^^^^^^^

55 mais do que livraios delia , e inf-
^'i^^'^^*

55 truilos : que por fim eftavaó livres
,

55 pois fe fizera fenhor da Fortaleza ,

55 e que para os inftruir lhes deixava

55 hum Santo 7\Iiinonario 5 que de boa

55 vontade fe encarregaria diíTo. „ Era
ci\c MiíKonario hum Religiofo da
Ordem de S. Francifco , por nome
o Fadre António de Loureiro

5
que fez

com eífeito grande frudo entre eíle

pobre povo. A Mefquita foi fagrada

em Igreja com o titulo de NoíTa Senho-
ra da Vidoria. D. Affonfo de Noro-
nha foi nomeado Caplrriõ da Fortale-

za 5 conforme tinha fido ordenado por
S. Mageílade , antes que a freta fa-

hiííe de Lisboa.

Eíle o Eftado cos negócios da
Africa

5 quando Triílaõ da Cunha par-

tio para a índia : naó fe deteve alU

mui-
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— muito tempo : a fua vinda , como
Ann. de ja diíTemos , accelcron a paz de Cana-
J. C. nor 5 e tez levantar-lhe o cerco. Foi

15OT. <^cpoJs direito a Cochim , onde achou

_
prefíies a carga

,
por haver hum anno,

que naó chegavao navios de Portugal ;

e por iífo foi expedido com brevida-

de j mas antes de voltar , quiz achar-fe

em. huma grande facção , em que o
Vice-Pvei empenhava a peíToa , o qual

folgou de fe acompanhar delle , e re-
* partir a gloria.

Tendo o Vice-Rei avizo de que
em Panane , diftanrc 14 legoas de
Cochim, eílavaó 15, ou 16 navios de
Mouros

5 que eílavaó carregando , e
para partir , aíTentou hilos alli quei-

mar y e juntamente levar a ferro , e

fogo a Cidade
, que entaó feguia a

aliança , e obediência do Samorim.
Era arrifcada a empreza. Ficava Pa-
nane fituada em hum rio eílreito 3

que faz hum commodo porro hu-
ma legoa aíTima da fua barra. Era
perigoía a fua entrada em razaó das

muitas arcas, que junta; e os inimi-

gos
5 que crperavaó ferem atacados ,

linhaó fortificado naó fomente a pra-

ça 5 mas também a entrada do rio
,

fazendo-lhe de ambos os lados dois

baluartes , onde alTcntaraó ajrilheria

grof-
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frofla. O Samorim lhes linha além

iíTo mandado muitas tropas , capi- Ann. de

taneadas por hum Mouro , por no- J. C.

me Curial , que tinha créditos de 1507.
grande guerreiro , e os Mouros

,
que

eraó a flor do feu campo eftavaó taó *

eftimulados das continuadas perdas ,
^^^^ ^^*

que lhes cau fava o ódio, que os Portii-

guezes lhes rinhaó ,
que mais de 60

^'^^•'^^''

a maior parte Capitaens , e Officiaes
^'^"^^ ^^

de navios ^ tinhaó rapado a cabeça ,
almeida

€ a barba , o que entre elles hc final
^'^^'^"^^^

de fe obrigarem com juramentos , e

execraçoens a morrerem, ou vencerem.
A frota dos Portuguezes , que fe

com.punha de 12 navios , encheo os

inimigos de efpanto quando deraõ vil-

ta delia na boca da barra , mas naó
efmoreceraó : toda a noite trabalha-

rão em fortificar as fuás trincheiras ,

e difpor-fe para a acçaó. Tendo D»
Francifco de Almeida mofi:rado ao
Confelho dos Capitaens hum plano
exa<^o do fitio, que houvera por via

de efpias, fe refolveo que no feguinte

dia 26 deNovem.bro de i5C7,ao apon-
tar da maré , em quanto as embarca-
çoens maiores fechavaÒ a barra, pois

naó tinhaó fundo para entrarem , fu-

biflem primeiro pelo rio ailima Pedro
Barreto , e Diogo Peres cada hum

em
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cm leu batel, em <jue hiriaó 8o ho-
Ann. <de mcns dòs mais reíoluios da armada.

]. C. Qiie o primeiro poria o pciro em ter-

15C7. r^ rio utio, onde 03 navios inimigos

^ '^^ ^_ encalhados na praia eilavaó prezos
''^ nuns aos ourros ; e o íeí^undo apor-

h" GEL REI . '
f , ,

«-^
, 1 * ,'

tar;a ao pc do baluarte , donde k-
.^ziaó maior damno. D. Lourenço d'Ai-

meida, e Nuno da Cunha filhos dos
CISCO DE ^ ^

-

1 . j ,
j , ,

Lieiíeraes 5 cheios de emulação , região

o corpo de batalha nos bateis , onde
hiaó repartidos o maior numero dos
Capitaens , c Oinciaes de feus Pais.

Nuno devia íuíl.entar Barrero , e D.
Lourenço de Almeida a Diogo Peres.

Os Generaes fe leguiaó depois , e
conduziaó a terceira linha , que hia

embarcada nas gcilés.

Tudo fe executou muito bem ,

como eftava projeílado. Barreto , e Pe-

res abalarão com a maré , e paííaraó

por entre os reduclos com os Tolda-

dos baqueados fobre os bancos , fem
que a artilheria ,

que jogava por fima

lhes fizeíTe damno. Aias ao tempo de

defembarcarem , lhes fahiraó do en-

trincheiramento os Mouros , que fe

tinhaó amoucado , faltaó na agua ,

que lhes dava pela cintura , e fegu-

rando nos bateis , davaó tanto , que fa-

zer aos foldados, que veadô-fe mui-

to
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to apertados ílentro nelles , onde naó —
podiaó defembaraçar-fe bem , íe viraó ^,-^.^ ^^
obrigados a fairarem também á agua , j q
onde fe fez huma crua peleja. Che-
gado D. Lourenço , e D. Nuno ca- ^5^-
da hum ao íeu poílo , os íoldados , d. ma-
que hiaó em defordem , cobrarão novo noel rei
animo , e forças , e o combate foi en-

tão mais cruento , pelejando todos d.fran-
defatinadaniente , e com.o deicfpera- cisco de
dos. Dizem que D. Lourenço mata- almeida.
ra féis da fua maó com huma pe- vice-hei
quena lança , que manejava comdcf-
treza , e valentia. Como era o ho-
mem maior , e o mais bem feito

,

que entaó havia na Lídia, hum dos
Gentios julgou pelo porte ier elle hum
dos Capitaens, e arremeteo com clic ^

e cobrindo-fe com a fua adarga , fc

chegou meio curvado com intento de
lhe decepar as peijnas. D. Lourenço,
que era defembaraçado , fe efquivou
ao golpe 5 e com huma tacha

, que
meneava com ambas as maós o abrio

da cabeça até ao peito ; mas vendo-
fe ferido por outro no collo do bra-

ço , fitio onde ha mais nervos , c
tendoens , fe fentio hum pouco debi-

litado 5 doente , e com vomiíos. Os
Generaes , que naó piideraó chegar

mais cedo
,

porque pedindo as gale-

ras
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r ras mais agua, naó pudéraó entrar co-

Akn. demo os outros , chegando neíle tem-

*J. C. po 5 e animando feus íiihos com ex-

icQ-T, hortaçoens , e reprchenfoens , Nu-
no pôz fogo aos navios inimigos , e

.
* '.os foldados de D. Lourenço entrá-

i.oELREi^^-
na tranqueira. Tendo-íc depois

riesbaítado , c mortos os que tinhao
D.FRAN-£^.j.^

o voto 5 e juramento , licando a
ciico DE

Y^^]ç^j. p2.rzQ traípaflados de feridas ,
ALMEIDA

j.Q^Q ^ ^g^^Q ç^ ^^^2 em fugida : os
vict-REi

j^^yjQg foraó con Túmidos pelas chamas,

como tamoem a C dide , e quafi co-

das as fuás riquezas , tendo-o o Vice-

Rei mandado com apertadas ordens ,

com temor de que a anciã de roubar

naó foffe caufa da fua perda. Toma-
das as tranqueiras , fe lhe tirou toda

a artiiheria.

Eítc foi íem duvida hum grande

feito d'arma5
,
pois ainda que da parte

dos inimieos naó houvelTem mais do
que 200 5 ou 300 mortos , e os Por-

tuguezes pcrd,eíÍ2m dezoito homens

,

e houveílcm muitos feridos , em que
entrarão também os dois íilhos dos

Generaes , cerrr.mente nunca fe via

nem ma. i valor, nem tantas acçoens

boas entre os combatentes de ambas
as partes , de que o ^''ice-Rei teve

tanta fatisfaçaó , que quiz armar al-

guns
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guns Cavalleiros em memoria deíla

acçaó. Acabada ella , fe lizeraó á vela Ann. de

o Governador , e Triítaó da Cunha pa- ]. C.

ra Cananor , onde as náos de via- iro-,
gem acabarão de tomar carga , e o

Vice-Rei voltou para Cochim , e Cu- ^' ^'''^"

nha veio para Portugal , onde trouxe ^^^^ ^^'

a alegre noticia defte fucceíío.

Voltemos á Coíla da Arábia ,
^-

^Z"^''"

onde nos eftá chamando a gloria do ^'^^° ^^

grande Albuquerque. Sigamo-lo nas
al'-ieida

íuas primeiras expediçoens , cujo pro-
vige-rei

jeclo parece, que nos eíH já annun-
ciando as maravilhas

,
que depois tez

efte novo Conquiftador da índia. Seus
trotcos o vieraó a emparelhar com os

mais famigerados Heróes da antiguida-

de 5
que o tinhaó precedido neftas con*

quiftas.

Defdenhando andar a coíTo neíra.

garganta do mar Roxo , conforme ti*

nha por feu regimento , o que em
certo modo era mais fazer ofticio de
corfario , impaciente alias de fe aíli-

gnalar em alguma empreza digna dei-

le, e mais ut;l ao ferviço do feu Prín-

cipe 5 concebeo o projedo de fe fazer

fenhor do Reino de Ormuz , e co-

meçou a pôr-fe em eftado de o execu-

tala , logo que a concebeo.

O Reino de Ormuz chamado af-

Tom. I. V fiiu
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. — fim clri fua cidciGC C:.p!a;l , era entaõ

Ann. àc hum Eftado muiio poderoíb. Come-

J. C. cava no Cabo de Rofalgare na Ara-

i/rC-7. ^^^ ^^-^^ 5 ^ ^^ eílendia pela outra
^ banda pela Carmania , onde abarcava

D. MA-
Y.utiYi grande eipaço. Áías o que o fa-

^^^'^ REI
^1^ j^^-g confideravel 5 era a própria fi-

tuaçaó da Cidade de Ormuz alTenta*
D.FRAK-^^ na Ilha de Gerun , na boca do gol-
CISCO DE

£^ Perfico , hum pouco mais de meia
ALMEIDA

içgQ^^ diílante da terra firme por hu-
vicE-REi ^^^ parre , e quatro legoas por outra.

A Ilha naó tem de circuito mais de

linco y ou féis ; mas faz dois bellos

portos feparados entre íi por huma ef-

treita lingua de terra , e tam bem aA
fentados , que parecem terem fido fei-

tos para fer a efcala gerai de todo

o Oriente. A natureza contente com
ter dado a efta Ilha huma pofiçaó taó

favorável ,
parece lhe quiz derrogar

tudo o mais , como íe anteviíTe , que
ÍKpprindo a arte todas as faltas , ha-

via fazer com que toíTe hum dos mais

aprazíveis fitios do mundo ; por quan-

to bem que até lhe falte a agua , e

com dilTicuidade crefça alli herva , a

Cidade grande , r^ca , Ibberba , e ma-
gnifica, á profuíaó das inimeii^s rique-

zas 5
que H:e mete denrro o commer-

cio da Afia, da Africa, e ainda da

Euro-
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Europa, junta huma parmofa fartura de —
tudo quanto pôde fervir á utilidade , Akn. de

e ao commodo da vida , como fe os J. C,

mais paizes folTem depofiradamente iccn,
creados para fupprir a eitcrilidade deite.

<T- j rj • D. MA-
Tendo lido o commercio quem

conflruio eíla Cidade
,

propriamente ^'^^^ ^^*

foliando era hum ajuntamento de ef-

trangeiros de todas as naçoens
, por ^* '^^-^^'

modo todavia que os Arábios, e Per-
^^^^'^ ^^

fas mais vizinhos, dominavaó alli com "^^^^^^^""^

a Religião de Mahomet , que era tam- vice-rei

bem a do Soberano,

Os homens eraó muito bem fei-

tos 5 e muito vivos , e naó obftante o
luxo da fua Cidade , e a« pacificas in-

clinaçoens ao negocio , fabiaô muito

bem unir o valor varonil de criação

guerreira , e de huma feita
, que fez

progreíTos com armas, com o amor ás

Sciencias , e boas Artes ,
que faó os

fruílos da paz , e tranquillidade.

Tendo Albuquerque pofto em or-

áem as coifas de Socotorá , reprimi-

do as facçoens dos Fartaquinos, que
reftavaó na Ilha , partio com féis náos ,

e huma fuíla capitaneadas por OfRciaes

de valor, em que levaria 470 Portu-

guezes. Com eíte pequeno corpo fe

meteo, ao largo endireitando para o Ca-
bo de Rofalgate , onde daó principio os

y ii kh-
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n -Eftados de Ormuz , e fe aprefentoiT

Ann. àc diante de Caíakre ,
que lhe abre as

). C. portas 5 aceita as íuas propoílas , ou

icçn. ^^ eiuae com aíkicia. Curiaie mais al-

tiva experimenta a forte das armas , e
^* ^^"'^'

foi caiiía da fua ruína a confiança

,

KQEL REI
^^^g g||,^ tinha nas fuás próprias for-

ças. Mafcaic ,
povoação mais confide-

D. FRAN-^^^^I^ e mais capaz derefiílir, fe fu-
cisco i;l

j^j^^ ^Q j^gQ p^^j. prudência do feu
ALMEiD A jr^overnador

i mas 2»^ Arábios, que
vicE-REi

j^qH^ entrarão na noite fe^uinte, a íi-

zeraó revoltar , por mais que o Gor
vernador trabalhalTe pela falvar do ine-

vitável caR-igo da traição, de que lhe
perrendiaò pôr a culpa. Verificarão-,

le os feus vaticines : os 2(í^ Arábios

íicaraó vencidos , e caufaraó á Cida-

de as defgraças , de que a quizeraõ

falvar. O Governador acabou comba-
tendo , como valente contra a fua

opinião 5 e defejo ; nem foraó baílan-

tes para o falvar todas as prevençov-ns

do General j m.as a attençaó
,
que de-

pois houve em tudo quanto lhe dizia

refpeito , feria huma efpecie de refar-

cimento , fe ha refarcimento para

quem com a vida perde tudo.

Soar , e Oríazam , ambas gran-

des 5 opulentas , e fortificadas com
hum bom muro , e com hum caílel-

lo
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ío naõ tiveraó coragem de fe deFen- •- *

der. Soar fe fobmetteo ás condições , Ann. de

^re lhe ouizeraó fobfc rever
;
porém os J. C

rr oradores de Orfazam fe encherão 15C7.
de tamanho fufto ,

que por maiores di-

ligencias , que íizeíie o feu Governa-
is

1 r\a2 -li 1- NOEL HEI
dor 5

que era Lum Orhcial de crédi-

tos , fugirão da Cidade 5 e fe embre
nharaó para os m.aro?. Os Portueue-

^* '''^

zes naõ achando deniro nem refiften-

cia , nem fubmiíTaõ a esbulharão , e

queimarão. 1 ermmado lito , roí o vi-

cloriofo Albuquerque dar fundo a 25*

de Setembro á vifta de Orm.uz , levan-

do diante de fi o terror , e o efpan-

ro 5
que fe augmentaraó muito mais

ao ouvir a defcarga geral da artilhe-

ria, com que falvou a Cidade, e o'

Palácio Real.

Immediatamente mandou hum. re-

cado a ElRei, fignifica-^do-lhe os mo-
tivos de fua vinda „ Çh.ie naõ era

,

3, dizia elle
, para lá levar a guerra ,

., mas fim a paz : que na verdade naõ

55 havia outro m.eio de a confeguir,

3, fenaó fujeitando-fe ao Rei de Por-

35 tugal feu amo , e pagando-lhe o an-

33 nual tributo
,

que os Reis de Or-
5, muz pagavaó aos Sofis. Mas que

33 o Rei de Portugal eri hum P^ei ta-

33 manho 3 que era maior ventura obe-
decer-
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„ decer-llie a elle , do que manda/
Ann. de

j, gnndes Impérios. Que tanto que
]. C. ,, foííem reconhecidos por feus vaífal-

1507. 5? ^^^ 5 podiaó efperar toda a protecção

„ contra feus inimigos , aíKm como
. D. MA- j • - r n. •

35 deviao temer luas armas viòtorio-
fiOEL REI

^^ ^^^ ^ ç^ foííem taõ cegos , que en-

^ 55
geitaíTem as vantajens deíla mefma

^•/^^^*
55
protecção

5 que elle lhes oíferecia ,cibco UE
ef^ando prompto a aceitalos por feu3

tributários.

Occupava entaó Celfadim II. o
thfono de Ormuz , que herdara de feus

pais 5 que o tinhaó fundado ; mas naõ
lhe permittindo os poucos annos def-

te Principe
,

que elle fe encarregalTe

do Governo 5 tinha por tutor num
Eunuco por nome Coge Atar , ho-

mem hábil 5 e experimentado 5 e que
neíla Corte tinha grangeado auílori-

dade fuperior a todos os concorrentes.

Na verdade
,

que a propoíla do
Capitnó Poriuguez tinha hum cerro ar

<ie extraordinário , e de coifa eílra-

nha. Porem Atar
,

que naó ignorava

as grandes coifas
5 que os Portuguezes

tinhaó obrado na Africa , e naá ín-

dias , e que tinha exacta informação,

do que Albuquerque fizera de cami-
nho 5 intimidado alias com o medo
de que os defcontentes do governo

preien-
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premente naó fe aproveitaíTem da aber-

ta p.ira Eizerem alguma muaança no Ann. de

Eílado, fegiiio o partido da diiKmu- ]. C.

laçaó, pertcndendo ganhar lempo , a 15C7.
fim de poderem checar as tropas de

'^ ' n ^ 1 D. MA-
terra , e mar

,
que nao eltavao lon-

ge , e parte das quaes já tinhaó clie-

gado
; pelo que deípedio efte Língua

com hum dos feus Oiticiaes com car- ^' ^

tas , e erandes prefentes. Albuquerque
^^^^^

? ^ ^
r ^ -^ ALMEIDA

aceitou as cr:nas , e os preí entes rc-

jeitou-os com altivez , Tem primeiro

faber fe devia tratar com elle como
amigo , ou como inimigo.

Naó efcandaiizou menos a Atar

efta refpcíla, do que a pr"m.eiia pro-

pofiçaó. Continuou todavia a dilTimu-

lar 5 ate que tiveííe dado fim ao que
determinava. Mas tanto que fe vio

com 2C(à homiens de tropas , e reco-

lhida a fua frota de mais de 60 na-

vios de carga , e de ico efquifes ,

chalupas , e outros navios ,
que antes

eílavaó no porto, tirando entaó a maf-

cara começou prendendo os Portu-

guezes
5 que ouíaraó defembarcar com-

demaziada confiança , e mandou di-

zer ao General „ Q_ue fe efpantavã

5, da oufadia das fuás propoílas , e da

3, injuíiiça das fuás petiçocns : Que
55 os Reis de Ormuz , bem longe de

pa-
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< 5, pagar tributo aos eílrangeiros
,
que

Ank. de 5, fe recolhiaó nos feus portos , tinnaó

J.C. „ coftume de os cobrar delles. Que le

j.Q_^ ^^ os Portuguezes queriaó commerciar

35 como as de mais naçoens , fe lhes
- D. MA-

^^ j^^j.]^ licença , e liberdade com as
•íOEL REI

^^ niclmas condiçoens j mas que fe el-

„ les emprehendiaó fazer alguma vio-
D. FR AN-

^^ lei-icia , naó tardariaó em aprender á
CISCO DE

^^
^'^^ ^^^^ ^ ^^^^ ^^ enganavaó , fe en-

ALMEiDA
^^ j-epdíaó

5 quc O haviaó com Cafres ,
.VicE-REi^^^ Negros miferaveis. „

A altivez defta refpofta , e as dif-

pofiçoens , que fe faziaõ no porto ^

moííraraõ ao General , que cumpria re-

íblver-fe a romper com força defcober-

ía. Convocou a Confelho , onde ten-

do concluído acometer os navios ini-

migos 5 por onde era neceíTario dar

principio 5 levanta ancora , immediata-

mente fe faz á vela , e difpoem os

feus navios com juftos intervallos para

poderem fazer facilmente as fuás evO'

iuçoens , virarem facilmente de bor-

ílo y darem as fuás bandas , e faze-

rem fogo com toda a fua arrilheria.

Os inimigos repartidos per todos os

navios pequenos formados- cm duas li-

riKas 5 onde Atar mandava peílbalmen-

te 5 ca quem tinha feito tomar o
largo para inveílirem a frota Portu-

èue-
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gueza 5 fem fe afuílarem com o ef-

trondo fe avançaó or.fados a pezar doAKN. de

efíampido da artilheria. O meímo fu- J. C.

jno
5
que por ai£um terrpo toldava a i^o^.

viíla iem poder divifar os objeólos ,

lhes de o modo de fe cheirarem tan-
^'1-1

1 j MOEL REI
to 5

que depois de terem lançado

com boa ordem huma nuvem de fet-

tas vieraó a bordagem. Os Portiigue- °* ^^'^^"

zes, a quem a imiumeravel multidão ^'^^^ ^^

deftas frachas fer^o muita gerte , ti-
^^^^^^^-^

veraõ grande trabalho em fe defende-
'^^^^"^^''

rem da aclividade deíle prin-eiro alTal-

to 5 em que foi neceíTario ccmbarer
corpo a corpo a golpe de lança , de
maças , fachas , e efpada. Mas tendo
fido no tempo do combate morros ^
ou precipitados ro mar os mais defie-

midos , a artilheria d'entre as pontas ,

e as baterias baixas ,
qvic eftavaó ao

nivei d'agua fizerao tamanho eftrago

ncíles pequenos vafos ,
que Atar ,

que começcai o combate cem huma •

extrema confiança , e que animava a
todos com a fna prefenca , vendo-o5
derramados , defpedaçada , ou metida
a pique a miaicr parte delles , tomou
o partido de fe recolher o miais ca-

ladam^ente
, que pôde ao abrigo dos na-

vios de car?a : com tudo a fua reti-

rada naó pôde fer com tanto íilen-

cio ,
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cio , que naó folie fentido , e teve

Ann. de o defgoílo de ver em pouco tempo
3. C. imitado o feu máo exemplo.

irQ^, Vendo-fe Albuquerque livre da

importunação deíles pequenos vafos ,
D. MA-

^g encaminhou aos navios groílos , en-
KOEL REI

^^g ^„ qiiaes haviaó dois de 800 to-

neladas 3 e de quafi 5C0 para 600 ho-

^•^^^^'"mens de equipagem. Ao primeiro

chamavaò o Príncipe , e era do Prin-

cipe de Cambaia-, ao fegundo Aderis ,

e era de Mélique Jaz , Senhor de Diu ,

de quem teremos occafiaõ de fallar

muito ao diante. O General atracou

eílas duas náos huma fucceííivamen-

te á outra , e depois de bem diíjpu-

tado o combate , meteo ambas no fun-

do. O3 outros Capiraens imitando o
exemplo do íeu Chefe , abalroarão tam-
bém diverfos navios , e entaó naó fe

via mais do que fogo , e confufaó ,

e briga a mais horrível. O mar fe

vio em pouco tempo alaílrado de na-

vios 5 de cadáveres , e de agonizan-
tes : o fmgue corou as aguas : era

tal a defordem entre os inimigos ,

que pelejavaó huns contra outros , e

entre a gente
,
que perderão ,

que fe

avalia em ^^ fe acnaraó vários traf-

paffados com frechas , bem que da

parte dos Portuguezcs fenaó atiraííe

huma
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huma fó. Por íim C3 inimigcs defam
pararão os navios , e fe lançarão ao A^N. de

mar para fe falvarem a nado ; c ren- J. C
do Albuquerque feito final aos feus , 15O7.
fe meterão nos bateis , e naó faziaó

mais do q^je matar neftcs miferaveis ,
^' ^^'^"

que andavció nadando , e os m.ais fe
^^^'^^^^^

alogavaó. Efpefiaculo bem pavorofo
,

que tendo por teílemimhas o Rei, e
^•^^•^^''*

todo o povo 5
que guarnecia os mu- ^^^^^ ^^

ros 5 e a praia para verem o êxito
-^^^^^'^^

de taó grande acçaó , fe fazia ainda
^^^e-Re*

mais horrível com os gemidos , e gri-

tos deploráveis
, que eila multidão le»

vantava aos Ceos.

Dado íim ao combate ,
que du-

rou oito horas , naó vendo o viclorio-

fo Albuquerque quem oufaífe fazer-

Ihe cara , aprove itando-fe deíla van-
tajem mandou pôr fogo a todos eíles

navios abandonados , os quaes fendo

ie\ados pelo vento para ionge do por-

to , que foprava de terra , foraó mof-
trar outro objeclo de horror ás Coílas

de Cannania , e da Arábia , onde fe

foraó confumir , e dar á Coíla. Dan-
do depois volta ao porto , mandou o
Gereral igualmente por o fogo a 180
vafos de toda a eípecie

,
que ainda

eftavaó nos eílaleiros em citado de
fe lançarem ao mar j e ao paílar por

de-
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defronte de hum pequeno Caftello ,

Ann. de ou Palácio , onde o Rei eílava , áeC-

J. C. pararão huma grande quantidade de

j^Q_^ liexas , com que encravarão alguns
dos OíRciaes

^
que eftavaó junto dejle.

D. MA- £j.^ incomprehenfivel a auílori-
KOEL REI ^^^ç j^Qg Portuguezes. Alguns, que ti-

nhaó defembarcado
, já tinhaó pofto o

T3.FRAN-fQgQ çj^ Vi^j^ ^çjg arrabaldes 3 onde
CISCO DE ardeo huma Mefquira y e foltando o
ALMFtDA |-g^ impetuofo 5 e fervente ardor, já

eílavaò para entrar na Cidade de vol-

ta com os fugitivos ; mas reparando

Albuquerque no feu pequeno nume-
ro , e no eílado 5 em que fe achavao
com a fadiga, mandou tocar a reco-

lher , fatisFeito com taó bella viòloria.

O excelTo da prefumpçaó d'Atar
decahio de repente , como fuccede

de ordinário nas alm.as apoucadas , em
hum defaiento extremo , vendo o
fucccíío contrario á fua efperarjça.

Atormentado nefta occafiaó de cruéis

inquietaçoens , e apprehenfoens tanto

de ióra , como de dentro , fe vi o im-

paciente de ajuftar a paz a qualquer

preço
,
que foffe. Mandou immediata-

m.ente içar huma bandeira branca em
huma das torres do Paço Real , e

mandou em huma terradi com outra

íimilhance bandeira dois Mouros de

con-
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confiança , hum dos que foraó expul .

fos de 'Granada na Heípanha , quan- An?.-, de

do os Reis Catholico3 fe íizeraõ Senho- J. C.

res daqueile Reino. Albuquerque
, que 15C7.

eftava cançado, deixou a conferencia pa-

ra o dia leguinte, eno emtanro o reteve *

^'*^^_

em reféns , e mandou o outro com ^^^^ ^^*

licença ,
para apagar o fogo , e pro-

ineíTa de que naó inquietaria coifa ai- ^;
^^-'^^'*

guma 3 antes que ouvilTe as propofi-

çoens.

Voltando o Mouro no feguinte dia

com mais outros quatro dos principaes,

o General lhes deo audiência publica

a bordo do navio ,
que elle tinha man-

<iado empavczar para eíla ceremonia.

O que fallou , o fez quafi nef-

ta fubftancia „ Senhor Capitão Ge-
3, neral delRei de Portugal , ElRei de

55 Ormuz noíTo Soberano nos envia

55 a te dizer
, que nas coifas, que fe tem

35 paííado entre ti , e elle , e que tem
„ caufado tantos eftragos , e a perda

5, de tantos homens de valor , e de tan-

3, tos navios , naó tem defcuJpa
, que

55 te dar , fenaó a fua grande moci-,

5, dade , a fua falta de experiência
,

35 e 03 máos confelhos dos feus Minif--

55 tros
5 que o obrigarão a naõ acei-

„ tar a paz- , e a tua amizade
, que

3, lhe olferççias. Difto eíiá muito ar-

re;-
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3, rcpendiclo. E oxalá que o leu arre*

Ann. de „ pendimento naó tiveiTe cuftado lan-

J. C. 53 ro a elle, e ao feu povo; Conlen-

I5O7. 53 ^^ ^^^ 4"^ o Reino ePceja ás tuas

_ „ dirpofiçoens , e do Rei de Portu-
"55 ^ai

, pois que tu o conquiftafte
HOEL REI

^^ ^^^ armas como Cavalleiro, e gran-

35 de Capitão. Defeja entre^ar-fe nas
D. FRAN-^^

j^^g maós a fi , e aos íeus Eíla-
CISCO CE

^^ ^^^^ ^^^^ ^^^ difponhas delie coma
ALMEIDA

^^ ^ç aprouver •, lòmente te pede te*

que o trates como hum pai fe ha
com feu filho defobediente , a quem
perdoa , tanto que o vê fubmiíTo , e
arrependido. Tem igualmente com-
paixão defta pobre Cidade, e viílo

ler já do dominio do Rei de Por-

55 tugal naó acabes de a deílruir. Af-

,5 fás merece compaixão 5
pois naó ha

55 nella huma fó caía , onde com ra-

55 zaó naó haja que chorar. Quanto

55 a Coge Atar , primeiro Miniítro 5 e

55 aos outros principaes ofnciaes da

55 Coroa 5 igualmente te daó a fabcr 5

55
que faó teus eí cravos 5 e que fendo

55 teu o Reino , íicaó elles teus fubdi-

55 tos 5 e á tua difcriçaó.
,,

Albliquerque para naó perder cc*

cafiaó, viíbis as boas difpcfiçocns
, que

inculcava fimilhante difcurfo ^ chama-i

dos
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dos OS Capítaens a confelho , enviou —
immediatamente duas peíToas com o Ann. de

Língua , com todos os poderes da fua ]. C.

parte. Ajurtou-fe immediatamente a 1507.
paz com eftas condiçoens. „ Ceifadim

55 fe fez tributário da Coroa de Por- ^*
^'^^''

5, tugal , e prometeo pagar de páreas
^^^^^ ^^*

55 todos os annos i^<i^ xerafins de oiro :

53 além d-ílo pagaria logo ao General
^•^^-^^'•*

53 mais 5(^ para as defpczas da guer-
^'^^° °^

55 ra : obrigava-fe mais a dr.r-lhe em ^^^^'^-^

55 Ormuz hum Titio para nelle conílruir
"^^^^'^^'

55 huma Fortaleza , dando todo o di-

55 nheiro, materiacs , e mais precifo

55 para ella : no emtanto fe dariaó na

55 Cidade cazas cómmodas , onde os

55 Portuguezes moraíTem , ate que a

55 Fortaleza eíliveííe acabada de todo.

53 Da lua parte o Rei de Portugal rece-

5, bia o Rei d'OrmiUZ debaixo da fua

55 protecção , e fe obrigava a defende-

55 lo de todos feus inimigos. ,, Difto fe

fizeraó dobrados inílrumentos grava-

dos em chapas de oiro em lingoa

Pérfica 5 e Arábiga. A bandeira Portu-

gueza fe poz na torre mais alta do
Palácio Real. Efte Príncipe , e Albu-
ouerque fe encontrarão ambos , e man-
darão recíprocos prefentes , e por fim

a paz fe publicou com as demonftra-

çoens de alegria 5 que cabiaó no no-

jo 1
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I jo 5
que havia em toda a Cidade.

Ann. de O lugar para a Forraleza foi ei-

]. C. colhido na ponta daquella língua de

j_Q_ terra, que entra pelo mar entre 05

dois porcos. Naó podia eitir mais bem
' ^' ^^-'^"aiienrada , pois que dominava ambos ,
VQ-EL REi^Qj^Q também o í-:'aia:io Real , a que

ficava fronteira. Trabalhou-fc fem per-
D.FRAN-jçj, tempo ; ninguém era izento do tra-
cisco DE|^^j{^Q dQ{dc o General até ao menor
ALMEIDA p^^jcm do navio , e todos trabalhavaó
vicE-REi

g^ gyros : hum corpo hia render outro

ás horas aíKnaladas , e affim nunca
ceifava o trabalho: porem naõ foi baf-

tante toda a prudência do General p:.-

ra encobrir a pouca gente
, que trazia.

Atar, que o conheceo, fe vio enver-

gonhado, e penetrado de vergonha,

e coníuiaó de ter fcicriíicado o Eílado

,

€ o Soberano a taó pequeno punhado
de gente, armou defde logo o defignio

de reparar a fua falta por traição , e
ardil.

Mais hábil no manejo da politica,

do que das armas , voltou roíio o feu

eíhicío a dellruir os Porniguezes pelos

melmos Portuguezes , e fe houve com
tal manha , que quaíi revê a ventura de

o confeguir. Começou pr meiramen-
le pelos da mais iníima qu.ilidade

,

que tendo penfamentos menos eleva-

dos ,
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dos j e prezando cm meno^j a honra , -^

faó menos capazes do reíiftir aos aí- Ann. de

faltos do interelTe , que Te lhes *pro- ]. C.

põem. Peio que , com dadivas corrom- i^cy.
peo alguns íundidorcs de artiiheria ,

e calafates , que defertaraó , dos quaçs ^' '''"^'

fe fervio utilmente para as fuás ten- ^'^^^ ^^*

çoens. O General os mandou pedir

;

mas o hábil Miniílro , que conhecia
'-^'^^

1 ^11^ „,;: L^:. ^.r cisco de
D. FRAÍ

bem^ que elle naõ romperia por raõ
ALMEIDjV

pouca coifa , fempre illudio as íiias '
^^

petiçoens. Os que fe confervavaó fieis
^'^^^"^^'

naó deixarão de nutrir alguma incli-

nação a hum homem
,
que affeclava

nioílrar-íe liberai
,
popular , e que fe

antecipava cm rado quanto podia fer

de goílo. Dos pequenos palTou aos^

Grandes , e encontrou muitos , que
naõ fe moílraraS indirfcrentes aos feus

dons 5 e agazalho , e fe aproveitou

delles mais do que fe os fizeíTe cla-

ramente traidores , e transfu^as
i pois

como fó trabalhava por fuícitar , e
fomentar a difcordia , naó tardou pa-
ra iíTo occafiaó, de que eilc fe foubç
aproveitar.

A conílrucçaó da Cidadella naó
avultava quanto fe defejava : o aftu--

to Miniílro com a arte de fe moilrar
zelofo 5 c empenhado , fazia com qua
jTempre faitaíTc de propofitg tudo n^
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. occaCnõ mais nece-Taria : por outra
Akk. de parte Albuquerque naturalmente feve-

]. C. ro 5 ê af^ero , naó rebatia nada do ri-

15C7. §^^ '^^ íerviço 5 de forte
, que íendv->

' * pouco amado dos Officiaes , e folda-
^' ''^^"cios 5

que fc deígoílavaõ da lua auf-
^^^^ ^^'^teridade 5 e que íufpiravaó unicamei-

te pelo niomeuro de poderem íahir
D.FRAx-.,^ andarem a corfo para fe enriquece-
CISCO DE j.^^ ^.^^ prezas

,
que entaó l-a'2ia ,ALMxiDA

ji-i^jj^Qç; Jeiies eftavao defcontentes. E
em circunílancias taes he fácil

paíTar das primeiras queixas , e das

murmuraçoens , a difcurios infclentes

,

a revoltas , e a facçoens , aílim fe

areou o fogo em pouco tempo
, que

pouco faltara para romper em motim
declarado. Os Capitaens

,
que deve-

ri ao conter os revoltoíbs nos termos

da fua obrigação com ' o feu exçm-
plo 5 e aucloridade , eraó os primei-

ros 5 que os* fufcitavaõ mais. Dilíimu-

lou Albuquerque , e fe contentou com
mandar advertir fecretamente áquelies

,

cujas dífpofiçoens lhe eraó notórias
,

que ic acautelalTem , e puzePiem co-

bro em que em Ormuz fenaô pre-

rumifen as fuás divifoens. Tudo foi

ba' lido , e ?s coiías c]ie'^ara5 a ter-

mo . que os a-norí-iados tiveraõ a ou-

zad.a de ilie mandarem aprefcntar nu-

ma
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ma Proreftaçao , aííinada pelos prin

cipaes Capitaens , e Oníciaes , em que An.v. de

proteftavaõ debaixo de íuas confcien- J. C.

cias
,
para fua fe^urança , e juftifica- j ^07.

ça5 das fuás acçoens , que feria do

íervico delKei , aorir mao da empre-
j-* /-N TL- J NOELREI

za de Ormuz , e íahir a andar a cor-

fo no golfo Arábigo , conforme as or-

dens delP^ei 5 ou hir-fe unir com o _
Vice-PvCi na índia. Albuquerque, cu

30 génio tomava mais vi^or com a re

íiílencia , que encontrava
,
pegou nef-

^'^^^'^^

ta Reprefentaçaó com hum rifo mo-
fador 5 e para moilrar a fua indigna-

ção 5 e defprezo , a mandou meter nos
alicerces da porra de huma torre da For-
taleza 5 a que depois dilTo fe chamou
por efcarneo a Porta da I^cprcfcn^acao,

Acafo ao tnsímo tempo , ou iílo

foíTe também artincio de Atar , appa-
receraó Embaixadores do .Soíi , que
vinhaó cobrar os tributos

,
que o Rei

d'Ormuz coftumavaó pagar todos os
annos. A Corte alTaílada, ou fingin-

do que o eílava , lhe mandou expor o
que temia por meio de Raix Noradim
hum dos Miniílros de Eílado. lílo foi

novo aífumpto aos fediciofos para fc re-

voltarem • mas Albuquerque " reveftido

de hum ar ferio , e impericíb , man-
dou immediatamente trazer huma gran-

X ii de
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• de bacia cheia de bolas

, granadas ,

Ai:i:. de ferros de lanças , de alabardas , de

J* C. efpadas ^ e de traçados , e diíTe para

,-Q^^ Noradim. „ Hide, levai eíle prefente
'

' „ aos Embaixadores do Rei da Per-
^- ^^-^*„fia. Dizei-lhes, que cíle hc o tribu-

KOELREi^^^Q^ que o Rei de Portugal, e os

5, Reis feus vaílalios pagaó a quem
D. FRAN-

^^ ^Yio vem requerer. Segurai-os ao
CISCO DE

^^ mefmo tempo ,
que tanto que eíla

ALMEIDA
^^ Fortaleza eíliver íinda , eu entra-

vicE-REi
^^ j,^| ^ç^ golfo Perfi:o a avaíTallar para

55 a Coroa do Rei meu amo , todas as

5, praças
,
que faó do Sophi. E tende

35 cuidado em naó lhe pagar outro tri-

,5 buto mais do que eíle
,
que lhe man-

35 do 5 fenaõ quereis íer depofto do

55 voífo emprego , e caftigado com
55 muita fcvendadc. 5,

Tendo efta conftancia d'Albuquer-

oue juita ao defprczo
5
que moílrara da

Reprefenraçaõ 5 eftimulado ainda mais

os ânimos 5 degenerou o defcontenta-

mento em licença : as ordens, ou fe-

naõ cbfervavaó , ou taõ mal , e taó

fora de tempo
,

que o General naó
poete dcixcir de conhecer, que o faziaõ

acinte pelo dergcílir. Parecendo a

Atar cntaó
,

que já tinha levado as

coifis ao ponto , que elle defejava

,

tomava fecrctas mcHidas para facudir

O
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O jugo , e opprimir os Portu^uezes , -

quanao cJJes menos o eíperaííem. Ann. de

Mandara fundir muita artilheria peles ]. C.

transfugas ; introduzia na Cidade re- 1507.
catadamente foldados : por fua ordem
fe tinhaó tirado do perto todos os

navios 5 commLunicado por dentro to-*

das as cazas, que íicavaõ fronteiras d

Fortaleza , e lo aguardava o monien- ^* ^'^•^^'

to para a fua entrepreza. Porem co-
^^^^^ ^^

mo nas Cortes dos Principes hajaó
^^^^^^^-'^

fempre inimigos do prefente Gover-
"^'^<-^'^^^

no 5 Albuquerque 5 que trazia fuás ef-

pias , foi advertido por huma a tem-

po 5 de todos CS defignios do inimigo.

Sabido efte avifo , chamou a Con-
felho , onde expoz aos amxtinadcs o
rifco 5 em que elles próprios fe ti-

nhaó m.etido por fua culpa ; e avivan-

do ao mieímo tempo no feu cora^.iS

os ellimulos de licnra , reprefentan-

do-lhes a que eraõ obrigados para

com o Rei , e para com íigo mefmcs

,

os períuadio a que cuidaíTcm da faivaçaõ

própria , fem todavia confeguir o d<^C''

vanecer de feus ânimos as ruins impref-
fcens

5 que neiies tinha caufado o rigor.

Paliou- fe ordem , para que to^:os

os Portuguezes , tanto os que anda-
vaó metidos pela Cidade, con^o os

que eítavaó occupados no trabalho d.a

For-
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•— FoitP.leza, fe cmbarcaíTem com toda
Akn. de a fua fazenda , o mais fera motim
J. C. qi:c foííe poilivcl , e a ordem foi im-

ICG7. mediatamente cumprida. Vendo Atar
fruítrados 03 feiís cíena:n!OS , naó tar-

^' ^^''^'
dou em rom.per defcobertam.ente : man-

t.cEL i^Eí
j^ tocar a rebate , move-fe com todas

as íiiaS tropas
,
p5e fogo a huminavio ,

L. FRAN-^^g
Q General tinha mandado varar em

CISCO i^E
|-çj.f2,r para creiíar, e corre ao porto ,ALMEIDA
<^'q,-^j^ foltaraó contra a frota , bem

vicE-REi
^,j^ intiUilmente 5 huma nuvem de tiros,

Tendo-fe Albuquerque queixado
defta infracção , e naó íe lhe dando
fatisfaçaò 5 varejou a Cidade com a

artílheria oito dias fes;uidos , c quei-

mou os navios
,
que Arar tinha man-

dado fâivar ; mas vendo que com iílo

nada confcguia^ formou tençaó de pôr
a Cidade em eftado de padecer fo-

me 3 cmbaraçando-liie todo o foccor-

ro. Como a ilha naõ produz , como
deixamos dito , m.ais do que alguma
herva, que com diííicuidade fe cria^ e

•iia5 tendo os moradces outra agua
pard beberem mais do que a da
chuva 5 confervada cm. algumas ciflcr-

ras, era :íto coifa m*uito fácil. Com
eíle dcfignio cercou cm cerro modo
a Ilha com os navios poflos de dif-

tancia cm diUancia, ceemos bateis,

que
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que continuadamente andavaó em gy —
ro 5 com que eiie fazia huma incei- Ann. de

íante ronda. Naó deixarão de le aven- J. C.

rurar alguns pequenos vafos dos ini- 1^07.
migos 5 mas ie alguns eraó apanha-

dos , mandava cerrar aos priíioneiros ^' ^^-^^

as orelhas , e os narizes , e os lançava ^^^^ ^^^'

em terra ,
para que , apparecendo neíl

eftado , ferviíle o íeu exemplo de ter

ror 5
que intimidaíle aos mais oufados. ^^'^^^ °^

Sabendo depois que em hum {i_
almeida

tio da Ilha , chamado Tcrombac ^vice-rei

diílante da Cidade huma grande legoa,

havia hum poço defendido por hum
corpo de 2CO homens , e 25 de ca-

valio 5 mandou de noite Jorge Barre-

to de Caílro com 80 homens. Caf-

tro inveftio com elics ao romper do
dia 5 defíroçou o deílacan.ento , e lan-

çou nos pcçcs os cadáveres dos ho-
mens , e cavailos para os entulhar.

Foi bella a acçaõ , porém o pof-

to era de nimia importância
,
para que

os inimigos deixalTcm de fazer as

maiores diligencias pelo recobrarem. O
General da fua parte , que tinha igual

razaó para o confervar, mandou para
eílc fim 20 liomens capitaneados por
hum valente Cafteihano chamado Lou-
renço da Silva , a quem deo ordem
que mandaíTe pôr no alto de hum te-

zo
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'~^ 7" 20 huma peça de artilhcrla , para on-
í^ *^ de íenaó podia hir íenaó por hum
^' ^' caminho miiiio eílrcito ; mas illo fc-

15C7. naô pode executar bem a tempo ;
por

D M\-
'^^'"^"^^ °^ inimigos acodiraó cm gran-

KOEL REI ^^ numero, vindo na frente dellcs , hum
dos filhos de Raix Noradim , a quem

j^
.pj^^j,_o General alcançara o perdaó , e fi-

CISCO DE "^^"^^ mandar recolher do degredo , a

Ar.,-T,^A ^-JS ^^^3. miandado por hum crime de

VicE-REi
^'^^^^'^' Chegando ncíte tempo Al-
buaiierque per mar com quafi 15O
Toldados efcoihidos , fez capricho de
hir aíTeílar a peça de artilheria no
fitio 5 que tinha demarcado ; m.as ten-

do engroílado o corpo dos inimtigo5

com hum novo corpo de tropas mui-
to maior , a quem capiraneavaó em
peíToa ElRei , e Atar , houve huma
das mais bem pelejadas cfcaramuças.

Quaíi todos o 3 Portuguezes ficarão

feridos , e Aibuquerque parou no ef-

cudo 5 c malha muitos golpes , e tal-

vez ficaíle proltrado ao de huma ma-
ça 5 que m.i;ie)ava o filho de Noradim ,

fe hum tiro
, qi^c levou o braço a ef-

te ultimo, o naó iivraflb dcílc inimigo.

Elle o maior perigo, que elle confef-

fou depois ter corrido em toda a fua

vida : retjrou-fe nos bateis com quaíl

toda a íua j-;eíite ^ deixando a feus ini^

mi-
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:ria cie o terem feito íiigír ^

D. MA-

e aos Capitaens ,
que linhaõ íido ccn- xAk.v. de

tra cila empreza 5 a maligna fatisfaçaõ J. C.

de verem ,
que teve eíle leve deígcíto. iro-r

Com tudo o mar Tc guardava

cem aperro, de forte que naS pafiava

foccorro algum , e a Cida^:e rcciuzica

a confternaçaó extrema , eftava a pon-
to Cie íe amotmar : todos os dias ccr-

-r» D 1 1 J CISCO DE
cava o Paço Real numa tropa de

11 J • L -^ J ALMEIDA
mulneres , e de crianças , abrigadas

de huma multidão de ociofos , que
'^^^^"^^'

neftas occafioens faõ os valem es , e

ora com rogos 5 ora com ameaças pe-

diaó 5 ou a paz , ou paõ. Atar os

confolava algumas vezes ^ ti os entre*

tinha cem a efperar.ça da prcxlma
chegada de huma frota , e algumas
vezes fe vio obrigado a fazelos reti-

rar por força. Na5 fe ignorava na
frota de Albuquerque o citado , em
que a Cidade fe achava , e que fe

veria obrigada a recorrer á fua cle-

mência. \'ínha-re aproximando o pra-

zo
5 quando pela covardia mais indi-

gna , principalmente em peToas de
diftinçaó, vio Albuquerque rcubarem-
Ihe das maós taó bdla preza trez Capi-
taens feus

, que antepondo em feus

ânimos o ódio, c ciúme á obrigação,
o defampararaó vcr^onhofamente ,

e
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' c íe íizeraó á vela para a índia , oii-

A^s. de cc querendo juíliíicar perap.ie o V^ice-

J. C. Rei a fua deferçaó , accrcícenraraó á

j^(-w^ infidelidade, com que fc tiiihaó compor-
tado para com o feu General , a vileza

^' "''^''
de o carreearem com as mais atrozes

^^^^^^'
calumnias.

Naó fe pode exprimir o defpra-
D. TRAN-

2,^^ ^ c]uc cauibii a Albuquerque efta
cibco DE

j^Q{-i,^j^^
^
qug fazia mais íenílvel o ter

ALMEJDA
|g^3^jQ hum dos Capítaens comri2,o os

vict-KEi
yjyej-es da frota, e todos os baílimen-

tos 3 que hiaõ para fc prover a guar-

nição da Ilha de Socotorá ,
que eftava

em extrema neceííidade. lílo naõ
cbílanre , a mefma deiefperaçaó fez

com que fe obílinaffe mais em que-

rer continuar a reduzir a Cidade ao
ultimo extremo : e bem que os de
mais Capitaens

,
que lhe reflavaó , naõ

tivcíTem melhores difpofiçoens , do
que 03 que o tinhao dcfamparado
fez algumas entradas na Ilha de Quei-
xomc y d'onde os íltiados eíperavaó

alguin foccorro. Na primeira esbulhou

hum Palácio do Rei , onde efte Prin-

cipe tinha duzentos Befleiros , e trinta

homens de cavallo, que foro paíTados

todos ao fio da efpada. Na legunda
desaaraicu hum. corpo de 1 500 homens,
xjuc vinha capitaneado pelos dois fo-?

bri-
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brinhos do Rei de Lar , os quaes pe -*

lejando como valeiLCs ficaraó mor- An>:. de

tos. Sabendo o General que elles ti- J. C.

nhaó partido com o deíignio de foc- 1-08.
correrem Ormuz , e aventurarem as

vidas em fua dcíenfa , mandou meter ^*

os corpos deftes dois Príncipes , e
^'°^^ ^^^

das peflbas mais principaes da tiopa

em hum batel , que entregou a hum ^«^^^^^

Calandar, ou velho Santaó , com or-
*^^-^° ^^

dem de dizer da fua parte a Coge ^LM^fD-'^

Atar 5 que aíKm lhe havia mandar vice-rei

todos quantos emprehendeíTem vir em
feu foccorro. Porém acalmando hum
pouco o exceíTo da fua cólera , re-

flectindo no debii eílado de forças ,

?[ue tinha ^ temendo a chegada da
rota com que Coge Atar efperança-

va fempre os íitiados , tomou o parti-

do de íe retirar , e fe fez á vela para

Socotorá 5 onde chegou pelos fins de
Janeiro de 1508.

Os fucceíTos quaíi fcguidos , que
os Ponuguezes tinhaó ti.lo ate entaó

nas índias , fcraó interrompidos no
principio dcfte mefmo anno com hum
golpe

5 que experimentarão
_,
que fe

lhes fez tanto mais íenfivel 5 por ter /
feito grande brlha , e recearem com
razaó

,
qiie iílo lhes fizelTe hun:a tcral

revolução d fua fortuna. Para o referir

com
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« cem miudeza , convcm tomar as coi-

Akn. de ias mais de lons^e.

J. C. Defde qiic cpmeçaraó os progref-

1508. ^^^ '^'^^ Portuguezcs no Indoítaó , os

Mouros 5 que por elle eílavaó derra-
D. MA-

j^^^Qg ^ Q cftaoelecidos liavia já ai-
!>0EL REI ^^^ íeculos , e que eílavaó de pof-

ie do feu maior commcrcio , ccme-
X). FRAN- ç^j..^- a antever , e ter preíentimentos
cibco DE ^^ ^^^^ ^£|.^^ Eílrangeiros vinhaò para
ALMEIDA

ç^^ ruina : coníirmou-os mais neíle
viQE-REi penfamento o verem cngroííarem fuás

tretas 5 fazerem-íe Tenhores dos mares ,

darem leis aos Reis da índia , le-

vantarem Fortalezas por toda ella ,

embaraçarem que outrem tomaíTe car-

ga 5 íem que elles primeiro tiveííem

a íua
5 que le navegaíTe por aqu elles

mares fem Teu confentimento , e fal-

vos conduclos , e por íim naó era coi-

fa cncuberta
, que a fua intenção foffe

impedir abíolutamente o feguim.ento do
commcrcio do m.ar Roxo , e golfo

Perfico : que fendo inimigos dos Mou-
ros por Religião , e por interelfe ,

lidavaó com todas as forças pelos dcC-

tnvt 5 tomando-lhes continuadamente
prezas , esbulhando , ou queimando
os léus navios , muitas vezes fem ref-

peito aos meiiiios paíTiiportes , que

por temor tiravaó ^ nai^aitando ruins

pre-
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pretextos para colorar as í^-ias injul •

tiças 5 que muitas vezes vinhaó a- A>.n. de

companliacias da crueldade. ]• C.

Por tanto, naó le vendo os Mou- 15C8.

ros com forças equivalentes para fe

livrarem de huns inimigos , cue logo

aos primeiros paíTos fe tinhaõ dado a

conhecer pelo aícendente ,
que tinhaõ

tomado , alTeniaraó recorrer a huma
. V • rr CISCO DE

potencia luperior , cuics mtereíics uni-
•5 1 V j r f r -r: ' almeida
dos aos dehes podciiera ler luiticicnte

motivo para a Oi^rigar a por as m.aio-

rcs diligencias. Com cííe fim perfua-

diraó ao Samiorim
,
que mandallè huma

embaixada ao Sultaõ do Egvpto ,

pois fendo a parte mais pcrjudicada
,

tomaria vivamenre calor . e poderia

dar eincaz reniedio ao mal commum
Deo o Samorim ouvidos á prcpcíi-

çaó 5 e mandou ao Cairo hum .Saniaõ

por nome Maimane , homem lábio
,

de credito , e entre os da iua feita

de reconhecida viraide. Poílo eíte em
caminho , rccebeo de paílligem cartas

de recommendaçaõ dos Reis de Cam-
baia 5 d'OrniuZ , e d'Adem , e de ou-
tros Principes Mufulm.anos

, que re-

conheciaó o C.ilifa , cu Sulraó do
Egvpto como Chefe da lua Rel!;Z!a5

,

e que efcando fenhcres das m.elhores

cfcalas dcftas Coft.:s ^ eraó os mais

pcr-
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perjudicados pela interrupção cio com*

;

Am:, de nicrcio , e todos tiiili .0 t|uclxas pef-

j. C. loaes ,
que ihe fazer.

i-çoS. Campíon , que fe pode dizer ,

que he o ultimo Califa cia gente dos
r. MA-

j^T^ij-j-^eracos , c|ue fe cílabelcceraó no
iv-OEL REI

£gyp^-Q p^Q tempo das Cruzadas , occu-

pava cntaõ o tnrono : tinha dilatados
'^* ^^'^^'Eftados^ pois comprchendiaó além do
CISCO DE

£gyp^o ^ Q }^um.a parte da Africa fe-
ALMEiDA

ptej,tj.ÍQi^^ ^ toda a Syria ate ao Eu-
'^^^frai-es, e parte da Arábia. Naó po-

diaó paflar as fazendas da índia , e da

Aíla para a Europa , fenaó pelos feus

dominics , ou em frotas , ou em ca-

ravanas : em todas as Cidades , onde
entravaó , íe cobrava ao menos 5 por

cento de direito de entrada , e fahi-

da 5 c nas do Mediterrâneo cobrava

dobrados os direitos dos Venezianos,
e Caralaens , que eraó os únicos

,
que

tinhaó o commercio de Levante. Pelo

que, fendo as principaes rendas deíl:e

Principe os direitos das Alfandegas ,

naó podia deixar de fentir perda , ou
diminuição pela interrupção deíle

commercio. Por outra parte , como os

Mouros das índias tinhaó correfpon-

dcn cias em todas as efcahs das Ci-

dades do Egypto 5 e de ííyria , naó
podiaó padecer hyns 3 fcm padecerem
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(Ds outros. As quebras , que vieraó a —
fer frequentes 5 e neceiTarias

,
pois craó Akk. de

liuma "conrequencla do embaraço da J. C.

circulação, eítimularaó os ânimos con- irc8.
tra os auélorcs deílc embaraço.

Chegando em conjunciuras taes

Maimane ao Egypto , achou tudo

difpofto 5 e rodas as coifas favoráveis

para fer attendido. N.ió poífo occul-
^•^^-'^^•"

tar aqui , como liei hiíloriadcr , que ^'^^° ^^

alguns Auclores imprudentes , e te-
-^^-^^'^•'^

merarios oufaraó caluniniar as Poten-
'^''^^"^^í

cias Maritim.as da Europa , que ri-

nhaõ entaõ o commercio deLe\antc,
€ que na verdade rinhaó grande que-

bra em eile acabar , de terem apoia-

do as queixas de Maimane , e tam.-

bem animado encubertamente ao Ca-
lifa , para fe oppor com todas as for-

ças ao progrefío dos Porruguezes , e
ter introduzido nas índias Officiaes

liabeis para íervirem os Infiéis contra

os Chriikós. Porem os Auéfores Por-
ruguezes mais prudentes , e menos
fufpeitos 5 tem juíliíicado eftas Poten-
cias da indignidade de taíís accufaço-

ens. Com effeito naó he provável ,

que eílas Potencias ,
que tantos fe:u-

los fe tem confervado com a fua pru-

dente politica
, que fcmpre mantive-

rão eílreita aliança com a Coroa de
Por-
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Portugal 5 cahilTem na baixeza de acço*
Ann. de cn3 taS indi^^nas delias. Até parece ,

j. C. que o Rei D. Manoel nunca acredi^

1508. tou tal impofrura, com que as penen^
deraS denegrir

, pois que ao meímo
D. MA-

^g,^p^ apparelhou huma frota á fua
isOEL REI ç^^r^^

p^.j.^^ ^g íbccorrer contra as inva-

foens dos Turcos. Se alguns mife-
D. FRAN-j.^y^-^

renegridos Europêos íe compor-
CISCO DE

^^j..^^ entaó taõ mal , e foraó igual-
ALMEIDA

p->(.^j-e iníieis á Tua Pátria , e á fua
.vicE-REi Reiíg-jriQ ^ naó fe deve imputar antes

a fua perfídia a cilas Potencias , do
que á Coroa de Portugal a traição

ce tantos Portuguezes
,
que imitando

eíles transfugas em defampararem a
Fé , e obrigaçoen^ do feu nafcimen-

to 5 bufcaraõ os Reis da índia para

os fervirem contra feus concidadãos ,

e feus próprios irmaós.

O Ciilifa
5 que era hum Princi-

pe pacifico 5 e moderado
,

querendo
primeiro tentar os meios de brandura,
mandou adutamente efpalhar pelos

feus Eíl.idos avóz de que elle paliava

a deftruir os lugares Santos , e até

apagar os vefvigios dos fan^luarios , e

monumentos confagrados com a pre-

fença de ]. C ; e vedaria todo o com-
mercio com os Chriílaós eílrangeiros , e

mandaria fahir dos feus E fiados todos

OS
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D. MA-
OEL REI

D. FR AN-

OS que nelles havia, ou fenaô obriçalos -;

hia a fe fazerem Muíulmanes. O Supe- Akn. de

rior do Moíleiro do Monte Sinai , ena- J. C.

nado Mauro, Religiofo da Ordem de 1^08.

S. Francifco , homem muito de bem,
mas pouco lidado nas maqiúnaçoens

de Cortes , tendo ouvido eíía noticia ,

a tomou de veras , e íe palTou ao Cairo

cheio de íuílo. lílo era o mefmo
,
que o

^

Califa pertendia , o qual depois de lhe
^^^^'^ ^^

ter poílo grande difficuldade , confentio
-"^^^^^^^-"^

Í)or fim em fufpender os eífeitos da
^^*^^'^''^'

ua juíla vingança , com tanto , que
fe lhe deííe fatisfaçaó. E como eíle

Religiofo dava grandes efperanças da
fua intervenção para com o Papa , e

próprio Rei de Portugal , approvou o
Califa

,
que elle viefíe a Roma , e lhe

deo huma exceliente carta para fua

Santidade,

Leo-fe a carta em pleno Confiílo-

rio : começava com titulos magniíicos ,

com que o Califa fe intitulava , e
com outros , que dava ao Papa

, que
naó eraó menos honrofos , e que tem
aqui feu lugar „ O grande Rei , Senhor
„ dos Senhores, Rei dos Reis , Efpa-

5, da do mundo , Herdeiro dos Reinos ,

55 Rei da Arábia , e da Perfia , e da

5, Turquia , Sombra do Deos Altiílimo^

gy e fua figura fobre a terra , Dirtribui-

X ,, dor
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. „ dor dos Inípcrios 5 Flagcilo dos rebel-

Akn. de „ des 5 e hereges, Sobercino Ponriíice

]. C. 3, dos Templos
,
que eftaõ fob o Teu do-

j<c8. 5? ^^'f^-^^ ? Potenciada Fé, Pai da Vl-

„ éroiia 5 Canaçaó Algauri ( eíte era o
^* ^* '"

55 nome de Campfon ) cujo Rei^^o Deos
KCEL REI

^^ perperLie , e eílabeleça o throno fo-

55 bre a conílcllaçaó Gemini j a ti Papa
^- ^^^'^^'~

55 Romano 5 excellentiílimo , e erpiri-
CISCO DE

^^ ^^^^,j
^ grande na Fe anti;^a dos Cbrif-

ALMEIDA
^^ ^.^53 ^^Is ^g Jefn ^ SCZ. „

vicE-REi
, 5 Depois deíle exórdio 5 expunha

35 o Califa muito por extenfo os j lítos

35 motivos de queixa, q'je tinha dos

35 Reis Catholicos F^ernando 5 e Ifabel ,

35 e deIRci de Portuga] 5 que pareciaó

35 Ter os mais cruéis inimigos d'huma

35 Religião , de que elle era Chefe
5 que

35 elles perfeguiaó a ferro , e fangue até

35 nos últimos termos do mundo , fem

35 que elle lhes tiveíTe dado a mais le-

,5 ve caufa para iíTo. Que a fua hon-

3, ra 5 o íeu zelo por efta Religião o o-

35 brigavaõ a derpicar-fe com todo o feii

poder, pela mefma razaó de Ter Che-
fe delia. Pelo que o advertia

5 que
fe pelo credito

5
que elle tinha com

todos 03 Príncipes
5
que fegulaó a lei

35 de ]. C 5 os naó obrigava a mudar

3, de procedimento , ver-fe-hia obrigado

35 a uíar de reprcfalia , deíbruir os luga-

„res
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55 res Santos , e expulfar todos os Chrif-

5, taós dos feus Eílados , ou vioicntalos x^nn- de

y, a abraçar a lei de Pdafoma. J. C.

O Papa Alexandre VI
, que en- 1^08.

taõ occupava a Cadeira de S. Pedro ,

e todo o Sacro Collegio , aiTaílados ^' ''^'^^

com eftas ameaças ,
que elles temiaó ver

^'°^^ ^^*

cumpridas , deputarão logo o m.eímo
Reli^iofo para Heípanha com a co-

^•^^•^'''"

pia áa Carta , que tínda trazido , a
^'^^^ ^^

que accrefcentarao outras , que iul;5a-
-'^^-'^^^'^-'^

raó capazes de fazerem imprelTaó no
^^'^^'^^^

animo dos Principes , a quem eraõ

efcritas. Naó fei* qual foi a refpoíla

dei Rei D. Fernando. D. Manoel fol-

gou de ver ,
que o Califa fe valia de

Í[ueixas 5 e daqui tirou huma prova das

uas poucas forças t refpondeo ao Pa-
pa por hum tal teor, que lhe liroii

os vaós 5 terrores , fegurando-o „ que

„ o Califa nada ou faria executar de

55 quanto parecia tencionar contra os

55 tantos Lugares , com medo de fe pri-

5, var de huma das fuás maiores ren-

55 das. Provou-lhc
, que o zelo da Re-

,5 ligiaó em nada entrava nos motivos

5, da fua Embaixada , pois que demora-

55 ra mais de vime annos em fe quei-

35 xar do que Fernando , e Ifabel fi-

35 zeraó contra os Mouros de Granada.

33 Que o porque unicamente fufpirava ,

y ii « era



540 Historia dos Descobrimeí:toç

-^— „ er?. a perda
, que lhe caufava a ÍM.rer-

Ann. de „ rupçaó do leu commcrcio. Pelo que

,

J. C. 55 bem longe de cornar atrás do começa-

I^c8 ^5 ^^ ' ^^^^ ^^^ ^^ confirmava mais na

55 reioluçaó , em que eílava , de fazer
^* •'''''^"

55 viva ííucrra a eiles inimigos de Jeíu
i;0EL KEi

^^ c-riiío 5 lendo juíto , que depois dos

^5 ePcragos^ que elies tinhaó cauiado na
D. FRAN-

^^ Eviropi 5 e dos terríveis fíagclios , cu-
cisco DE

^^ JQg effeitos a Helpanha, experimenta-
ALMEiDA

^^ j.^ pQj. tprifos feculos 5 fe levaíTem os
vicE-REi

^^ eílr^eos áíua mefma caza ^ e fe lhes

55 íizeíTem cem vezes mais, fe foííe pof-

55 fivel 5 do que eilcs tinhaó caufa-

35 do. 55

Com effeito D. Manoel defde lo-

go redobrou as fuás forças 5 e quaíi

por cíle tempo mandou D. Francifco

de Almeida para a índia. Quanto ao
prade de S. Francifco 5 depois de ter

feito inutilmente duas vezes a viajem

de Roma 5 voltou ao Egypto ;, onde
naó pode deixar ruim conta da fua

negociação. Vendo o Califa 5 que
cumpria recorrer a meios eíHcazes , fe

refolveo a mandar huma frota ao mar
das índias : cuílou-lhe dcfpeza immen-
fa ', pois como o Egypio , e o miari-

timo do mar Roxo naó cria madeira

para navios 5 era neceífario mandar cor-

tar á Aíia menor toda o madeira pre-

cifa.
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cifa. A frota do Egypto, que a con

dúzia a .Alexandria , compoíla de i^ Akn. de

navios 5 foi encontrada pelo Balío de ]. C.

Portugal André d'Amaral 5 Chanceller i^cB.
Mor da Ordem de S. Joaó de Jeru fa-

lem ,
que fahio de Rhodes com huma ^^' ^^'^^

efquadra de féis navios , e quatro ga-
^^^^ ^^^

lés da Religião, Amaral desbaratou a

armada do Califa , meteo a pique fm-
^•^^•^^•'

r • r CISCO DE
CO navios , tomou leis , e am2;entou

n C • A ' ALMEIDA.
O relto

,
que roí entrar em Aiexan-

tiria em Damiata. Conduzida dalli a
^^^c^"^^*

madeira ao Cairo , e tranfportada de-

pois fobre came'o3 até Suez em fmco-

enta dias , fe armou alli huma frota

<le quatro navios grandes , hum ga-

leão, duas galeras grandes , e três ga-

leotas. O Califa nomeou para Capi-

tão , hum dos feus Emires, chamado
Kocem , homem de merec-mento , e

de quem fazia confiança. Com efta

frota 5 em que alem da chufma , hiaã

500 Mamelucos , todos Chriítaons

arrenegados , atraveíTou o mar Roxo,
cofteou a Arábia, e foi dar fundo em
Diu no Reino de Cambaia pelos fins

<lo anno de 15C7.

Melique Jíiz , Governador , ou
Senhor de Diu , recebeo Hocem com
o poííivel contentamento , tendo-o

já por libertador da índia. Jaz era

hum
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hum homem de fortuna , e de raro

Ank. de merecimento ; era oriundo de Sar-

J. C. macia , nafcido de pais Chriftaons , e

1508. tinha fido cativado pelos Turcos ain-

da no berço. Foi educado na Religião
D. MA-

]\,|ai;^Qj-nef2.na , e depois o venderão
^^^^ REI

^Qp^^Q efcravo ao Rei de Cambaia. Jaz

grangecu a benevolência delRei de
D. FRAK- Cambaia

, por fer muito defiro em tl-

ALMEIDA
j^jg^j. j^Q ç^^ agrado com os feus mo-
dos meigos, que chegou á maior con-
íiança. Tendo depois alcançado o Go-
verno de Diu 5 e outras Praças no
continente , aílim foube iníinuar-fe

com os Mouros Afiaticos , e Euro-
pèos

5 que fez da fua Cidade huma
das mais celebres efcalas das índias ,

e quafi fe poz a par dos Reis pelo
feu valimento, e riquezas.

Tendo Hocem, e Jaz unido fuás

forças 5 refolveraó bufcar os Portugue-
zes fcm perderem tempo , e invefti-

rem-nos achando-íe defapercebidos. Por
defgraça fua eftava D. Lourenço de
Almeida mais ao feu alcance. Depois
que Triílió da Cunha fe apartou del-

le , naó fez mais do que andar ás

prezas dos Mouros , a quem tinha to-

mado , e metido a pique muitos na-

vios ; e depois de ter cobrado tributo

da
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da Cidade de Dabul, e navios, que alli

eítavaó , fc retirou a Chaul , onde Akn. de

efperava 20 navios de Cochim^ a quem ]. C.

devia comboiar. Chaul era entaó hu- i^cS.
ma Cidadp de grande trafego , íiiuada

nas margens de hum grande rio ,
^* "^"

duas le^oas fobre a íua^boca , e ^q ^^^^ *^^'

legoas dillante da Cidade de Diu.

Era do fen^iorio de Nizamaluco , hum ^-^Ran-

dos tyrannos
,
que tendo-fe foblevado ^*^^^ ^^

contra o Rei de Decan , le tinhaó -^i--'^^^^-^

feito pequenos Soberanos no diferido
více-rei

do íeu Governo. Efte Princepe fol-

gava muito de chamar ao feu peruo

ellrangeiros , e pela eftimaçaõ , que
fazia dos Portuguezes , Lies tinha fran-

queado o feu porto.

D. Lourenço , que i:znorava que
tmha inimigos, que temer, eítava al-

li com toda a fegurança ^ c gaftava o
feu tempo em feífas , jogos de barra,

e outros exercícios miilitares , e de
divertimento

; quando lhe deraõ noti-

cia de ter chegado huma arm.ada de
Rumes mandada pelo Califa , e cue
eílava em Diu, Chamavaó entaó Ru-
mes , ou Romanos aos Turcos , ou
Mufuimanes da Europa

,
que fe eíla-

beleceraó fobre as ruinas do Império
dos Gregos , os q-jaes capricharão de
PÔr á lua Capital o nome de nova

Ro-



54-4 Historia dOs Descobrimentos

Roma 5 e qualificar o feu Império
Ann. de como Império Romano ; aííim como

3. C. chamavaó Francos , 011 Frangues to-

1^08 ^^^ ^^ Latinos fem dlílinçaó , defde
que os Francezes emprehenderaó as

D. MA- Cruzadas contra a Terra Santa , cujo
^^^^ REI eitrondo fe eípalhou até os extremos

da Afia.
D. FR AN- £(|.^ primeira noticia

,
que no prin-

cisco DE cjpio fj^Q [qI rna^Í3 Jq q^^ huma vóz
ALMEIDA furda 5 e incerta , foi depois confir-
vicE-REi niada a D. Lourenço por Brito Go-

vernador da Fortaleza de Cananor ,

que tinha íido avizado por Timoja ,

e pelo Vice-Rci , que mandou a Pe-
dro Cam por Chaul com ordem a D»
Lourenço, para que foííc pelejar conn

eík frota , antes
,
que elia chegalTe a

Chaul 5 e deífe coragem ao Samorim.
O Vice-Rei fez niflo grande erro ,

pois devia vir peíToalmente incorporar-

ia com feu filho com todas as luas

forças. Naó obftante taes avifos , D.
Lourenço , e feus Capitaens tiveraó

eíla noticia por quimera
,
pois lhes

parecia incomprehenfivel como o Ca-
lifa podia fazer paliar huma frota do
Mediterrâneo ao mar Vermelho , maior-

mente naõ fendo efte capaz de na-

vios groíTos 5 em razaó de fer muita

aparcellado j e muito menos fe per-

fua-
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fuadiaÓ que efta freta fizeíTe o gyro -

da Africa. Com dji^.o D. Lourenço Ann. de

naó deixou de paíTdr ordem aos na- J. C.

vios para carregarem cem preíleza. 1508.
No emtanto appareceo a armada

d'Hocem. Quando D. Lourenço , e ^* "'^*

léus Capitaens deraó viíladeila, ain-
*''°^^ ^^»

da fenao podiaó capacitar ,
que fof-

fe a frota do Egvpto , e entenderão, ^- '^^^^'^

que feria Affonfo de Albuquerque ,
^'^^^ ^»

que fc efperava todos os dias ; mas almeida

depois que ccmeçcu a dobrar a pon- vice-rei

ta , a reconhecerão peias fíamuias , e

bandeiras vermelihas , e brancas fe-

meadas de luas negras : vinha toda

em.pavezada , e ornada de bandeiras

de feda , como de feiia. Entaó fe pre-

pararão de veras , e tiveraõ tempo baf-

tanie para fe difporem para os rece-

berem bem. Os oito , ou nove na-

vios da armada de Alm.eida feparados

entr^ fi com juílos intervallos tinhaõ

todos a poppa fobre a praia. D. Lou-
renço os deixou neíla fórm.a , con-

tentando-fe com por o feu mais ao
largo 5 e de pôr mais longe no meio
do rio o de Pedro Barreto , naõ dei-

xando mais que hum efpaço entre os

dois para paílar a armada inimiga.

Hocem pela fiei Relação , que
cinha da fituaçaó da frota Portugue-

za.
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— za 5 tinha ordenado a fua pelo mef-
Ann. de mo modo , que tinha regulado a

J. C ordem do ataque. Hia na vanguarda ,

1508. P''^^'^
abalroar com o navio de Almei-

da : o reílo fe feguia em fila com as
D^ ^'^^'

o;^çi[qt:çis Q:\trc[àch^ái3 entre os navios
^^^^ KEi ^g ^|j.ç^ bordo. Tanto que chegarão a

tiro , deraó huma temerofa falva com
D. F.RAN-^Q^^

a fua artilheria , feguida de hu-
ciscDDEj^^ denfa mivem de flexas , panelas
ALMKiDA ^^ pólvora , e toda a callia de artifi-
ViCE-REi çJQg . porém, foi-lhe correipondido tan-

to a tempo , e com raò bom fuccef-

fo , que Hocem
, que o naó eíperava

,

c que ficou efpantado de fe ver cer-

cado de mortos , e agonizantes ,
paiTou

a diante , e fe pez junto á Cidade

,

pondo-íe na detenfiva , efperando ,

iue Meiique ]az
,

que ficou na boca
iO rio 5 fe vieíTe incorporar com elle.

Com eíte penfamento ordenou todos

os navios pelo porto aííima , de mo-
do que ficou hum pouco mais avan-

çado , e com vigas fez huma efpecie

de ponte para fe communicar de hum
navio a outro.

O ataque , ainda que curto , ti-

nha fido activo , e em ambas as ar-

madas havia srrande numero de feri-

dos
,
que le curarão toda a noite ;

porém D. Lourenço ,
que tinha con-

ce*

t
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cebido grandes eíperanças da vicio

ria 5 afíentou inveílir cem o inimigo Ann. de

no fegninte dia. Confulioii o íeu J. C.

projeílo com os Capitaens , repartindo |rc8.
per elles os poftos , para que cada

hum delles fe difpuzefTe para a acçaó. ^' "-^^

Tanto qae o vento reirer;ou , abalou ^'°^^ ^^*

a armada , e principiou o combate
com muita fúria. \'^endo-fe o Emir ^' ^^-''-'"

apertado por Almeida , e por Barre- ^'^^'^ ^^

to 5 foi para terra ^ onde lábia , que almeida

naõ podiaó cnegar. Com effeito es vice-kéi

navios Egypcios err^.ó de differente fun-

do , e de quilha chata , o que fe fez

de propoíito para falvar os baixos do
mar ^''ermel^l0. Por outra parte o Emir
tinha mandado aliviar o feu de noi-

te y pelo que demandava menos agua do
que os dos Poraigticzcs ,

que rinhaõ

maior bojo. Acalmando ao mefmo
tempo o vento , D. Lourenço , e Bar-
reto naó puderaó afferrar , o que foi

I^ara elles grande defgraça ; porque
com.o o navio de Hocem era muito
mais altero fo , e defendido em roda
com arrombadas de cerdas

,
que fa-

ziaò huma efpecie de ponte á manei-
ra do Levante , atiravaõ cobertos de
fima para baixo , o ciue caufou gr?.n-

de eílrago no navio c-c D. Lourenço,
ficando elle n^efmo ferido de duas

fre-
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— frechadas , de huma delias no roíla;

Ann. de Naó íe podendo fuítcrirar efte pofto ,

J. C. ^^ afaílaraõ D. Lourenço , e Barreto

p alguma coifa. Naó ojítante efta def-
^ ^' graça , íe combatia nas outras partes

D. MA- com muita vantajem ; os outros Ca-
^oEL REI pitaens meterão no fundo algumas ga-

leras 5 e atracarão mais outras : por
r>. FRAK- outra pane empregavaó-fe também os
CISCO DE tiros da artilheria

,
que defamparando

ALMEIDA os Mouros OS feus navios , fe lança-

vicE-REi raó a nado para fe falvarem em ter-

ra. Tiniiaó ailim fegurado os Portu-

guezes a vidoria
,

quando Francifco

a'Anhaia entendendo , que obrava bem,
lha tirou das maós , metendo a fua

caravela entre os navios inimigos , e
a praia , e metendo-fe no feu batel.

Dalli entrou a perfeguir ás lançadas

todos eAes infelices
, que pertendiaõ

falvar-fe em terra a nado , fez parar

os outros 5 que queriaõ imitar-lhe o
exemplo , e obrigou a maior parte del-

les a tornarem aos feus navios , on-
de começarão a pelejar como defef-

perados. D. Lourenço de Almeida ca-

hio da fua parte em outra falta
, pois

podia ter queimado todos os navios

inimigos , e efts era o parecer de to-

dos os feus Capitaens ; mas o defejo

de fe fazer fenhor delles, e apparecer

coiu
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com elles ante Teu Pai , como hum--
excellente monur.ienio da fua vicloria, Akn. de

o eílorvou de abraçar efte conleiho , J. C.

que foi caufa da fua perdi. i<-c8.
Tendo aííim durado o combate

até á noite 5 entrou a apparecer a iro- ^' ^^^'

ta de Melique Jaz , que coíleando por ^^^^ ^^*

terra , fe íoi unir á do Emir. Eíte poli-

tico, que queria confervar-fe com ambos ^' ^^^'^^

os partidos, fe confervou na barra do *^'^*^° °^

rio, e naõ quiz tomar partido fenaó de-
^^^^^'^-^

pois de ter a certeza da parte , a que in-
"^'^^^"^^1

clinaria a viéloria. Compunha-fe a fua

frota de 40 fuílas de remos , bem provi-

das de artilheria , e de toda a caíia de

muniçoens de guerra, e de boca, mas
principalmente de gente efcolhida , hin-

00 em cada uma repartidos trinta e

três homens.
Perturbaraó-fe os Portuguezes

vendo efta nova frota , de que até

entaó naõ tinhaó mais do que avifos

incertos : moftrou-fe com a mefma
pompa que a de Hocem , e o que aca-

tou de os defconcertar foi , que ao
mefmo tempo que eJla começou as

fuás hoftilidades , a Cidade
, que até

entaó fe confervava neutral , fe de-

clarou pelos inimigos.

Tendo a noite apartado o ardor

4os combatentes , D. Lourenço cha-

mou
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mo^j 03 Ccipitaens a confelho. Todo5
Ann. devotarão, que viílo o íeu pequeno nu-

J. C. mero 5 e a multidão dcs inimigos , o

i^o8. ^^^^^^ num.ero de feridos , que já ti-

nliaõ 5 o cançaço dos outros , cum-
D.

'^-^-p5-i_-^ retirar-fe iem eftrondo 5 m.andando
ííOELREi

j.g^^^Q aos navios de Cochim
, que

fahiíTem diante. O maior numero de
D.FRAN-^,Qj.Q. queria que fe fizeíTe á entrada
CISCO DEj^

noite \ mas Lourenço , e outros
ALMEIDA

j^^jg ^ j^^5 querendo que ifto pareceiTe
vicE-REi f^Tg^ ^ iníiíliraõ em naõ partir fenaõ

ao aclarp.r do dia. Os navios mercan-
tes paffaraó com bom fucceíío : os

íia frota os fe^^uiraõ -, mas D. Lou-
renço 5

que devia hir na fua retaguar-

da 5 tendo teimado em querer levan-

tar a ancora
,
que eRava perto do na-

vio de Hocem , em vez de picar a

am.arra , dando os inimigos tino da
defignio deiie , lhe meterão no fundo

o batel
3
que tirava a ancora. Entaõ

cortou a amarra o Piloto , mas já tar-

de '. eftava defacordado de medo , e o
empenho de fe afaílar do inimigo o
mais que pudeííe , fez perder ao navio

o rumo 3 e hir para a Coita , de forte

quedeo em hum recife, ou cabeço de
pefcaria, onde foi a pique. Como Meli-
que Jviz 5 que o naó largava , lhe tinha

leito hum rcmbo á ilor d'agua debaixo
do



DOS PoP.TUGUEZES , LlV. IV. ^^I

áo leme 3 ej:í eílava meio alagado , fo

raó inúteis todas as diligencias de Paio An?:, de

de Soufa, que lhe dava reboque. Ten- J. C.

do-fe quebrado o cabo, ou foíTe com a i^co.
força dos remadores , ou porque o me-
do obrigaííe a algum deiles a ccrtalo, ^' ^^''''

j^orque Melique Jaz , que tinha em'^*^^^^^*

ieguro o navio , mandou duas fuftas

contra Paio de Soufa , ficou o navio
^•^^-^^''•

fem efperança de íoccorro ; porque ^'^^° ^^

por mais que o Soufa , Diogo Peres,
^^^^^^^^

€ alguns outros fizeHem , nunca pude- ^'^'-^"^ei

raó vencer a força da corrente , que
fendo muito violenta , e rápida os
alongou muito bem contra fua vontade.

Eílando neíle aperto ínítaraó os

OfRciaes com D. Lourenço para que
fe falvaíTe no efquife, que eftavaprom-
pto, reprefentando-lhe, que a vicroria

confiília toda em fe elle falvar ; po-
rém o novo Fleròe , que re?eava

mais hum defar na fua honra , do que •

a morte, engeitou conftantem.ente fa-

zelo , e até ameaçou ferir com huma
lança curta

,
que tinha na maó , todo

aquelle, que continuaífe em fallar-lhe

amm ; e continuando a dar as ordens
mui fenhor de fi , ainda fibendo , que
o navio fe alagava todo , dos trinta

homens , que lhe reílavaõ , pois iá ti-

nha perdido fetenta , fez três corpos,

que
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——que re,v.rrlo pelos caítcilos de pop-
Ann. depa, e proa, ficando elie defenaendo a

J. C. ponte.

j_q3^ Tendo-fe dirigido contra eíle iiní-

co navio toda a attençaó , e diligen-
^' ^'^' cias do inimigo , faziaõ fobre elle
roEL KiLi |j^^ horrivei fogo. Correfpondia a

refiílencia ao vigor do ataque : huma
E>. FRAN-

i^^i^ levou a coxa da perna a D.
osco EE Lourenço 5 e eíle tiro

,
que o prof-

ALMEiDA
^j,Q^ ^ j^^5 2he quebrantou o animo.

vicE-KEi T^j^j^^ç^y vir para o pé do maílro

grande huma cadeira , onde fe fentou,

e continuando a animar os feus^ veio

Luma bala
,
que dando-lhe no peito,

perto do braço direito , o lançou mor-
to em terra. Lançado o cadáver en-

tre as pontes, para naó fer vifto , du-

rou ainda o combate com calor mui-

to tem.po ; e tendo os inimigos qua-

tro vezes chegado a abordar , forao

outras tantas rechaçados. Com tudo á

quinta vez fe fizeraó fcnhores delle ,

e cntaó veio o combate a Ter mais

terrível : a agua crefcia cada vez

mais ; e ao meímo tempo fe afogarão

todos quantos eftavaó entre as duas

pontes , tanto Portuguezes feridos ,

como inimdgos. Com tudo compade-
cido Meiique Jaz dos valentes íblda-

dos
;
que ainda eílavaó vivos ^ acabou

o
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O combate , dando fim a eíta carni

ceria. Ann. de

Contaó-fe duas excellentes acço- J. C.

ens de dois homens , que fe aííina- j .^g^

laraó nefta pccaíiaó. A primeira de

hum pagem de D. Lourenço , que ^* "'^"

ferido de huma frecha no olho, naó ^'^^^ ^'^^

fe afaftou do corpo de feu amo, én-

chugando-ihe com huma maó as feri- ^' ^^-'^^'"

das 5 c com a outra as lagrimas , até
^^^^^ °^

que inveítido dos inimigos entre ^s
'^^^^^^^"'^

duas pontes , cahio fobre hum mon- ^'^^^'^^*'

taó de cadáveres , que tinhaó fido vi-

dlimas da fua vingança. A fegunda
foi de hum marinheiro , que ainda

que ferido , e fem huma maó, fe de-

fendeo dois dias e meio de íima das

gáveas , onde eítava fem fe render , fc-

naó a Melique Jaz , depois que eíle

o fegurou com toda a formalidade.

Cuftou eíta victoria aos inimigos

600 homens, e aos Portuguezes quaíi

140 ; mas a maior perda deifes foi a

do feu General. Tinha o porte, que
fe coftuma dar aos Heroes , e era

dotado de muitas , e excellentes qua-
lidades

, que o faziaó amado , e efti-

nvado : já fe, tinha ailinalaio com
muitas acçoens excellentes , e eftin-

do ainda na primavera da idade , era

o Portuguez , de quem havia meiho-
Tom. I, Z rc3
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res erperanças. Os i'::imÍ50s perderão

Ai^K. cie também hum homem , a cuem elles

]. C. acat-ivaó muiro 5 eera Jviaimane, aqiiel-

j q3 le Santaó, aue fora enviado com a Em-
baixada á Corte do Califa , e que

D. MA-
^gj^pj.ç (jepois acompanhou o Emir.

NoEL rei ^ç^ljou de hum tiro de artilheria , ef-

c.indo fazendo a fua Zala , e invocan-
d.fraí:-Jq o feu falfo Profeta para alcançar
CISCO DE

^ vicloria aos feus. Depois da lua
ALMEIDA

,-j-iQj.i-e {q 2hc fez a fua apotheofe , c
viCE-REi

ff. ii^Q crigio huma Capella como a

Santo 5 onde fe lhe pendurarão mui-

tas alampadas em honra fua.

Mandava a politica y que os ven-

cedores folTem no alcance dos venci-

dos, e navegalTem direitos a Calecut

,

para incorporar as íuas torças com as do
Samorim. Defejava-o Hocem , e tra-

balhou muito para que fe feguiíTe eíla

opinião ; mas Melique Jaz tinha diffe-

rentes rençoens , e aihm fe oppôz ,

e veio a concluir ,
que a armada fof-

fe para Diu.

Como além de muita efpertezay

tinha também muita politica , e aquel-

le ar de affabilidade, com que muito
tempo fe diíí:in£;uiraó .os Mouros ,

tmtou os prifioneíros com fummo cui-

dado , curando-os das fuás feridas ,

cuidando na fua fuílentacaó , e naó fe

ef-
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efqiiecendo de coifa , que iSe pudeíTe

fuav'zar o cativeiro. Mandou também Ann. de

bufcar o corpo de D. Lourenço
,

para J. C.

lhe mandar dar honrada íepu.kura , j^g
porém nunca foi poffivel enconrralo ,

e reconhecei o. Por fim efcreveo ao °' ^^-'^"

Vice-Rei huma car:a acerca da mor- ^'*^^^ ^^*

re de feu filho, confolando-o da i\m

perda cem todos aquelles motivos, que o- fi^-^i^"-

fe podem apontar neftas occaíloens , e ^^^'^o ^^

que he motivo de confclaçaó para -"^lmkida

Hum Pai, que preza a gloria de fa- ^'^-é-kei

ber que o filho , que perdeo , naó def-

mereceo delle , morrendo na cama da

honra.

O \^ice-Rei antes de receber ef-

ta carta eftava inquieto
, por naó fa-

ber qual fora o deílino do feu filho,-

Chegada a Cochim a frota fugitiva y

foube todas as circumftancias da ac-f

çaõ 5 e o defaftre da Capitania , mas
ninguém o podia defenganar fe D.-

Lourenço fi-cára morto , fe prifionei-

ro. Nefta perplexidade mais atormen-
tadora do que a clara , e diftincla cer-

teza, mandou partir hum Jogue para

Cambaia. Tendo efte encontrado 03

prifioneiros no caminho , entregou a
hum dcUes , fem que ninguém o pre-

fentiffe huma bala de cera , dentro da
quú hia huma carta do Vice-Rei ^

Z ú dizeii*
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dize-íJo-ihe 5 que dahi a dois dias vi-

Ann. de ria buícar a rerpoíca ; e coai eifcito

]. C. apparcceo , e levou ao Vice-Rei a

j qQ triíts relação do que íb tinha paf-

lado.
^* ^^^"

Soíireo Almeida com inagnanimi-
^'^^^ '^^^ dade cm quanto eíccve em pubíi o

golpe taó cnicl ao ieii coração -, e a i-
D. FR a::- 2a que o merecimento de leu filho
CISCO CE brilhalTe mais que nunca na occafiaS,
ALMEIDA ej-Q q.jQ Q perdeo , como a luz

,
que

vicE-REi parece redobrar o íeu brilho quando
eíla para le apagar , foube fopear a

fua dor , falianJo como Heróe Chrif-

taó fobre eíle í"ijcceiTo , e como ho-

mem, em. quem a educação dá vigor

aos pcnfamentos elevados ,
que infpira

q nafcimcnto illuPcre ; mas recolhido ao

feu gabinere, dando talvez demaziadas
largas ás íuas rriíles reílexoens , e tal-

vez ás luas lagrimas , eíteve três

dias inteiros feciíado , talvez temen-
do 5 que lhe eícapaíTem alguns fmaes
de menos conílancia. Chegou a ter

necelíidadc de algumas admoeílaçoens ,

que recebco bem
, para fahir deíla

triítc melancolia.

Pelo contrario os vencedores an-

davaó como alagados de alegria : re-

foava por toda a índia o eco da fua

vicloria: naó fe fallava fenaõ do Emir,
e
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e do Melique : Seus nomes fc ceie-— —
bravaó nos verfos das Cantilenas ,

que An^n» de

fe entoavaó em feu louvor. Tcdos os J. C.

Reis 5 e Príncipes do Indofcaó lhe irc8.
mandarão Embaixadores a cnmprimen-

talo : os povos exaltavaõ o feu triun- ^' "'^"

fo com feílas , e alegrias publicas ; ti-
^^^^ ^^^

nhac~nos por feus Deofes tutelares , e

todos fe capacitavaó terem chegado ^'^^

ao pcnto de ficarem rcf^ntados.
ci^co

Ao Vice-Rei , a ouem era noto-
^^-^^^^^-^

r^o o que febre ifto pafíava , cada dia
^'^^e-í^eí

fc lhe aggravava mais a dor ; e ajui-

zando por outra pí^rre de quanta im-

portância era rebater a altivez de feus

inimigos , e agu'.r-lhcs a ^^loria, que
elles aíToalhavaó , pcis do contrario

fe aventurava naõ íe deixaíTcm levar

da torrente feus mefmos aliados, mo-
huma parte do defdoiro , em

a naçaó , efporeado per

outra do defejo de dcfpicar a honra
com hum.a vingança , que deíie bra-

do , fe rpplicou todo ajuntar as for-

ças
5 para por em execução o feu de-

fignio. Por ventura Ine chegarão ao
mefmo tempo de Portugal as náos de
dois annos feguidos

, por quanto as

do anno precedente fe viraó obrigadas

a invernar no caminho.
Eítando as coifas neíles termos ,
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— chegou a Cananor AíFonío de Albu-
A.vN. de querqiie com Proviíbens deJRei ,

que

J. C. o nomeavaó Governador General da

I508. I'^dia. Eílc grande Capitão trouxera

Provi ícens occukas para íucceder a
D. MA-

^irnei^^;;^
^ quando acabaííe o fcu go-

woEL REI y^^,.Q . j^^^g çj^Vig^ ^^jlg ponto guar-

dado hum profiindo íllencio , e ralvcz
D. FRA.K-

(jcmaziado quando fahio de Lisboa com
CISCO DE y^:^^5 j^ (.^j^l^^

. pQj3 ^ç deixaííe
ALMEIDA

|-i.^:^rirpirar alguma coifa^, fem duvida en-
vicE-KEi

contraria mais refpeito , docilidade, e

reverencia naquelles , a quem as fal-

tas , em que cahiraó a íeu refpeito,

foraó depois caufa de infinitos dergoi-

tos para levarem ao fim os primeiros

paíTos. Naõ obílante eftas Prcvifoens ,

AíFonío de Albuquerque alfentou , que
todavia era bem eíperar novas orr

dens.

Qiiando fc tornou a Socororá

,

proveo a Fortaleza, reprimio a audá-
cia dos Farcaques

, que íicaraõ na
Ilha , c foi andar ás prezas fem fru-

61o por trez m.ezes para o cabo de
Guardafu. Por fim tendo recebido os

provimentos
,
que elperava , e encon-

trarão com três navios, q^e hiaó para

a índia , fe foi com ellcs. Antes po-
rém de paíHir ao feu deílino

,
qniz vi-

fuar Ormuz i naó porque fe viíTe com
for-



UOS PoRTUGLEZES , LlV. IV, 559

forças fuíHcicntes para a fubjugar ; mas
fim para ver o ePcado das coifas , e Ann. de

£izer-lhe tcdo o mal uoííivel , por ò.q{- ]. C,
goíiir Coge Atar. Foi primeiro a Ca- j q^^
laiate , e para fe vingar de o terem

outra vez iníultado com cor de paz ,
^* ^^'^'

a esbulhou, e rendo alguns dias ^Je-**'<^^^
^^'

pois deliroçado Z.ifaradim , c^ue viera

de noite dar-lhe de falto na frente de
^-p^-^^''

i(^ homens, acabou de defafogar a fua ^^^^° ^^

cólera contra a Cidade , queimando-a -'^^'•^^'^^

com 27 embarcaçoens , que eílavaõ
^'^^'^'^^^

no porto.

Paífando dahi para defronte de
Ormuz 5 teve o defgofto de ver, que
Coge Atar tinha aproveitado o íeu

trabalho , acabando a Fortaleza , que
eile começara, e guarnecendo-a de boa
artilheria , con^io também a Cidade

,

que tinha guarnecida com huma boa
tranqueira, e forres baterias. Porem mais
o mortificou ainda

,
quando Ccge x^..tar

lhe participou cartas , cue o V'i e-F^ei

da índia lhe efcrevco \ cm cujas car-

tas defapprcvava tudo quanto Aibuqizer-

que tinna feito na guerra de Ormuz

,

prcmeicndc-lhe Gtieixar-fe ao Rei de
Portugal , e de fe lhe fazer jufriça ,

pcdindo-ihe a fua amizade , e huma
cqrrefpondencia reciproca entre as duas
Naçoeas.

Con-
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Conjediurancio clle deílas cartas

Ann. de as ruins difpofiçoens do Vice-Rei a feu

]. C. refpeito , lhe lerviraó de funefto pre-

j-Qg lagio dos dergoilios, que devia eípe-

rar. Rcfcluto todavia em feguir via-
^' ^^-"""jem expoilo a todo o fucreiTo , de-

hOELREip^-g ^^ fazer grandes eílragos nas
vizinhanças de Ormuz , foi dar hum

D, FRAK-gçlpg em Nabanda , praça , que fi-
ciscoDE^^

nas Coitas de Carmania , onde
ALMEIDA

eílavaó dois Oiíiciaes de Ifmael ,

VICE-REI j^ç- j^ períia , na frente de 5C0 ho-

mens efcolhidos
, que v"nha5 em foc-

corro de Ceifadim. Invcfi:!o-o3 em hu-

ma noite efcura , julgando , que os

achava deíapercebidos ; mas achou-os

difpoílos para a peleja , o que naõ
obítante, aííim apertou com elles, que
03 desbaratou , ficando os dois OíK-
ciaes entre os mortos. A acçaó pa-

receo taó excellente ao mefmo Sofi,

crie quando Ihedcraó conta delia, man-
cou num expreiTo a cumprimentar Al-
buquerque 5 mas quando chegou

, já el-

Iç tinha partido para a índia , por cu-

ja cauHi naó pôde fatisíazer a fua

menfagem.
O Vice-Pvei, GU pcrq-je tiveíTe al-

gum ciúme interno contra Albuquerque,
c lhe foífe defaíFeiçorido j ou porque
foi de génio , e caracter muito iufce-

pii-
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ptivel de preoccupaçoens , fez nel •

le demaziacia impreíTaó o que lhe dif-ANN. de

feraó os Oinciaes , que o tinhaó aban- ]. C
donado ; e bem tora de pnnir a fiia i^c8.
delbbediencia , aceitou todas as fuás

depofiçoens , e começou por inítruir o °* ^^'^'

íeu proceffo formalmente , fem ouvir ^^^^ ^^^

as partes. Eílimuiado depois de hum
fecrero defprazer de fe veV fubíliruido

^'^^-'^-'

por hum lii jeito , a quem elle já ti-^^^^^
^^

nha taó maltratado, ouvida efta noti-
-'^^^^'^-'^

cia
,
que para elle , c para feus Oín- ^'^ce-rei

ciaes culpados foi hum raio , que os

aterrou , aceitou as oppoíiçoens , que
elles lhe puzeraõ , como fc foffe coifa

contra o ferviço delRei entregar o
Governo a hum homem , que era

capaz de deitar tudo a perder j e con-

cebeo o ou fado defignio de o trazer

prezo a Portugal , tençaó , que teria

dado á execução , fe Siqueira, aquém
ElRei tinha dado huma pequena ar-

mada para hir reconhecer Malaca ,
qui-

zera ficar interinamente com o Gover-
no da índia , até que ElRci proveíTe.

Ifto naó obílante , fez bom gazalhado
a AíFonfo de Albuquerque quando che-

gou ; porém, quando eíle General lhe

propoz o entre2;ar-lhe a elle o governo
na forma das ordens , que trazia , repu-

gnou com altivez ; e fe defculpcu com
razo-
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—
- razoens aííás frívolas, deixando-o pa-

Akx. de ra depois da fua expedição contra

J. C. Hcccm : e como AiLuC|iiergue fe oíi'e-

J508. ^"^^20 corcez a acompanhaio , como vo-
luntário íujeiro ás fuás ordens , lho

D^ MA- o^radeceo friamente , e lhe crdenou
LotLREi

^^çç^ p^j.^ Cochim com pretexto

de qv.e necefiitava deícançar 'de tan-

^•^^-^^^^-tas lidas.
CISCO DE

j^^ mefmo tempo que toios de-
ALMEiDA

fíiniparavaó Albuquerque por compra-
vicE-REi 2ercm com o Vice-Rei , iicava aquel-

le embebido em triiles rcPiCxoens , e

eíte ufano de fe ver capitaneando hu-
ma formo fa armada de 19 navios

mandados por Oínciaes de nome , e

de merecimento , em que havia 1 300
Portuguezes , e 400 Malabares de Co-
chim , fe fez á veia a 1 2 de Dezem-
bro em bufca do inimigo. Tendo no
caminho queimado alguns navios de

Calecut
,
quando fe achou na altura de

Dabul 5 refoluto em dar hum caíligo

ao Sabaio , a quem elia pertencia , e

que em todas as occafioens fe tinha

mof}:rado parcial contra os Portuguezes,

€ nefta uirim.a occafiaõ tinha defafoga-

do em mu iras demonílraçoens de ale-

gria peia viétoria do Emir , cahio de re-

pente foKrc eíla Cidade , e veio far-

gir no ícu porco. Dabul íituada, quaíi

fimi-
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fimiihanremente a Chaul^ ao pé de hu-

ma montanha aí^radavei ^ e ícrcil, em Aní;. de

hum rio eípaçolo , e navegável , em ]. C.

dirrancia de duas legoas da íua boca, 1508.
era Cidade gnnde , bem aíT^ntada

,

rica, negociante, e pcpulon-;. Tjnha-a

o Sabaio mandado cercar de hiim.a

trincheira , e de hum profundo foíTo

,

pondo a elpacos outras rortiricacoens,
* , , ^ í • 1 J '11 CISCO DE
e boas baterias : tmha dentro nella

hum Capitão de credito cem 6è) ho-

mens de prelidio, entre os quaes ha-

via ^00 Rumes Turcos , ou Chriííaós .

renegados.

Efte Capitão eílava taó confiado

em fí mefmo , aue nem 0/1 íz coníen-

tir que fe fechaíTeni as lojas , nem fe

tiraíTe nada da Cidade , nem de 3 léus

arrabaldes , como fenaõ tiveOe perigo ,

de que íe lemer ; e mandou vir do
campo para a Cidade a fua miis efti-!

mada conctíbina, para a divertir com
a alegre viíla da íua vicie ri a.

Tanto que Almeida deiembarcou
,

o veio elle Bi; içar fora das perras com
toda a fua guarnição. He verdade que
peleiou como valente , e acabou fem
moftrar medo, O combate fe confer-

vou igual em quanto fc combatia de
longe • mas tanto que chegarão ás ar^

mas brancas , tudo foi defordem , e ma-
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tança. Os Porruguezes entrando de
Ank. de volta na Cidade com os moradores , a

3. C. encherão de Tangue : naò fe perdoou

IC08. ^^^-"^ ^ ^^'"^^ 5 ^-^^ ^ idade
5

a mef-
nia elpofa do Commandante naó pôde

^' '^^' com.prar a vida a preço de todas as
MOEL REI

ç,^^^^^^ riquezas. O vencedor infolente

aílim íe enfureceo contra efte mife-
r. FRATs-

j,^^,gl povo
5
que folgava de efmagar

Libco DE
^^g paredes os meninos arrancados dos

ALMEIDA
pp[j.Q3 jj^s mais 5 de forte que a fua

vicE-REi j^j.^^-i^e ficou em provérbio na índia,

coftumando os índios dizer nas luas

imprecaçoens.,, Aííim defafogue, e caia

„ lobre ti a cólera dos Frangnes , co-

55 mo cahio lobre Dabui. „ Quando
o foldado eíleve fatisfeito de matar ,

cuidou em cevar a faa avareza , e pa-

ra 03 retirar da Cidade foi Almeida
obrigado a mandar-lhe pc^r o fogo

,

que acabou de per por terra , o que
efcapou ás maós do ávido foldado.

Tendo por alguns dias talado os

lugares circumvizinhos , ufano o Vice-
Rei de taó belo enfaio, fe fez á vela

,

e veio fjrgT defronte de Diu no fe-

cundo de Fevereiro , de 1509. Qjiz
Kocem lahlr ao mar a offerecer-ihe ba-

talha no largo. Melique
, que eílava

em fua cafa , e queria ficar de guarda

na Cidade , tentou inutilmente efiorva-

lo.
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Io 3 repreíe:itando-ihe que era mais pm —
deiicia Rcar no porco , onde leria íoccor- A: ::. de

rido pela arrilheria dos baluartes, e da^ ]. C.
baterias , foccorrido de frefco coiitip.ua-

i^qo
damente com novas tropas , que eiie ihe

mandaria da cerra , e onde por fim teria ^- ''^^'

hum afylo , fe a fortuna naò foíTe ta- ^^^^ ^^''Eí

voravel di fuás diligencias. Naó tenco

eílas rizoens feiío impreííaó em hum ^- ^^-"^ ^>''-

homem altivo, e que coníliva em hu- cisco de

ma trota de mais de ico velas de to- -"^^'"^^'^^

da a cafta , as poz codas fora do mo- vice-rei

lhe de Diu i porém £iicando-lhe o ven-

to as lormou ao longo da terra , a::-

de já eílivaó quatro navios de Cam-
baia ancorados , alem de hum bai-

xo 5 que fahia para- o mar. Tendo
igualmente acalma.do o vento ao V'i-

ce-Rei 5 chamou os feus Capitaens a
Coníelho , e acabado eile, foi lançar

ancora no maior alcance de arrilheria

dos inimigos , ficando o baixo entre

ambos. Entaó os navios de remo ,

que fahiraó do porro , vieraó cambem
ancorar, ao pé da trota Porcu^ueza ,

e começarão a difparâr contra ellaa fuá

artilheria , no que também os ajudou
a artilhcria do molhe, e das mais ba-

terias , que ellavaó na praia , o que
durou ate á noite.

Mudando Hocem cc reíoluçaó na-

quel-
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cii:clla noite, toriou a rccolher-íe no
/>.K. de porro 5 e nr.õ deixou além dos baixos

]. C. íenaó os quarro navios de Cambaia , e

irO(), O í^^e Melique Jaz. Depois formou as

Tuas velas j inro da praia em duas li-

.^l
^'2 ^'^^^ 3 ^ primeira compofta dos navios

Kor.L Ri:.!
j^-j^ÍQfgs da frota arados dois a dois

,

e o feu no meio. Naó podendo os
D, T RAK-

Poi-tuguezes liir a elles íenaó enfiados
CISCO DEj^.^.^^

^^p^g ^^ outros 5 Almeida a iní-
ALMEiuA

j.or-içi--i^s cios fcus OiHciaes , oue atren-
vict>RLi

j.^^p-^ ^..^1^ ç^^ ccnfervaçaó , de que de-

pendia a faivaçaó da armada , e o Da-
nilo da viííloriaj foi obrigado a ceder

o mando de Almirante , que Kia na
vanguarda, cm Nuno Vaz Pereira feu

amigo, a cuem dco para o ajudar Dio-
£o Perc3 , Qiie foi leu marinheiro , eT - 111
eiie hcou na rcta2;uaraa dando as or-

cicns.

Tendo-fe levantado pelas três ho-

ras da manhã hum vento frefco , man-
dou o \''ce«Rci fãzer o fmal , e ro-

dos os navios abalarão ,
' menos o de -

Jorge de Mello ,
que por malicia do

feu Pilcro naó fe achou preftes. Co-
meçando entaó a difparar a artilheria

inimiga com hum terrível ertampido
,

fumo 5 c í^lgnzarra 5 matarão a Nuno
Vaz 6 homens na vela s^rnnde : com-
tudo naó deixou de paíTar avante.

Ten-
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Tendo nefta occaíiaó, Hocem quando o —
vio chegar , feito afaílar o navio ,

que Ann. de

lhe fervia de marinheiro para o me- j. C.

ter entre dois fogos, Nuno, que ain- i^cp.
da devia hir mais avante , antes que

fe vieííe prolongar per elle , ir.andcii ^' ''^''"~

atirar ao ral navio hum tiro de arti-
^"^^^ ^^^

Iheria grolTa tanto a tempo
, que o

furou á flor d'agua de pane a prare.
^•^^-'^-•*

Tendo ao m.efmo tempo lançado ar-^'"*^°
^^

péos 03 dois navios de Hov.em , e (Í,q
'^^^'^^^*-^

Nuno , ficarão ailim atracados. Os Por-
^"^ce-reí.

tuguezes mais expeditos , tendo falta-

do dentro no do Emir, íe fizeraó íe-

nhores do caíteilo de proa , e leva-

rão os inim.igos a encurralaios na co-

xía j mas como tinhaó por fima huma.
ponte de cabos em forma de rede , foi

para eiles huma grande vanrajem.

Aqui Te demorou o comíbate com m^ui-

ta anim.cíidade de parte a parte , c os
Portuguezes tiveraò aífás de lida, porque
tendo ao mefmio tempo outro* navio

do Emir puchado o cabo , tomou o
navio de Nuno pelo outro herdo.

Nuno ,
que foi hum doò primeiros

, que
faltou no navio de Hocem , animava
todos os feus com. o exemplo ; mas
como eftava cançado , c cfganado
com o barbo te do capacete , que o
fr^OíMva 3 tcndo-o levantado para to-

mar
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mar ar, lhe atirardó numa ferrada á gar-

Ann. dcganta, de que niorreo dahi a rres dias.

j. C. A ferida do Capitão naõ fez ef-

icoa, morccer o ardor dos combatentes, an-

tes peio contrario fez mai? furiofo o
^* ^^^' combate por chegar Francifco de Ta-

i.oEL KLi^^j.^
^ que arribando fobre a náo de

Hocem faltou dentro acompanhado da
D.FRAK- j-j.^^ gente com tanto Ímpeto

, que
cisco DE|-Qj.,j^^ rodos de narizes ao chaõ.
ALi^EiDA ^T^-j^5 andava nas outras partes mc-
vicE-REi

^^Q5 travada a briga : os mais Capi-

taens -todos tinhaó abalroado fua em-
barcação 5 menos ]orge de Mello

,
qric

de longe atirava aos dois navios de
Cambaia ,60 Vice-Rei , que fazen-

do também o mefmo , mereo a pique

hum srande na.vio. Naõ era i^ual o
xeíTo eníucceíio em te

P
a a parte , porem os

Porra guezes em toda a parte tinhao

a melhor ; e naõ fe acaba /a de decla-

rar a vicloria
,
porque Melique Jaz ,

que andava peia praia, eílava fempre
ípccorrendo com tropas de refrefco ,

e matava , ou feria os feus
,
que fe ti-

nhaó lançado ao mar para elcaparem.

No maior calor do combate , o
Vice-Rei, naõ obflante o refguardo

,

que fe tinha tomado para a fua con-

íervaçaõ , fe vio expcílo ao maior

rifco
3
porque além de fer fobre quem

fa-
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fazia mais effeito a artilheria da Cida

<le 5
que o varejava , eftava cercado dos Ann\ de

navios de Calecut, e das fuílas de Me- J. C.

lique Jaz. O ieu navio eílava todo em iroo.
foso , pois como era de três pontes , e

tmha três baterias numa lo:^^rc outra, a

íua ariiiheria andava taó prompta, que ^^^^ ^^'

dizem que elic fó atirou 1900 tiros de

artilheria. Andava o Vice-Rei com ^' ^^^^'

huma cota dV.rmas de veludo carme- ^^^^^ ^^

zim fobre a couraça, com o elmo j^a
'^^^*^^^'*'

cabeça 5 o efcudo no braço erqu.erdo,
^'^^^"^^^^

e lium alfange na direita , taó atten-

to 3
que parecia , que voava de hum

cabo do navio a outro
, para aniniar

todos com a fua prefença.

Por fim a viíloria fe declarou pe-

los Portuguezes ,
quando fe rendeo o

navio do Emir, Tendo-fe afaftado o
navio

,
que o viera foccorrer , os fol-

dados de Hocem perderão o anim.o :

elle próprio fugio ferido , e chegando
a terra , temendo que Melique o en-

tregaíTe ao Vice-Rei , montou a ca-

vaílo , e fe retirou disfarçado á Cor-
te de Cambaia. As náos de Calecut

deraó depois o primeiro exemplo fu-

^mdo : tornearão a Ilha , e nao para-

rão fenaó em Calecut
, para onde os

acompanharão as fuftas de Melique.

Rui Soares lhe foi dando caça, e fez

Tom. l, Aa hu-
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-r— humci excdienne acçaó ; por<|ue aican-

Ank. cie çancio duas , lhes lançou duas anco-

J. C. ras 5 e as trouxe aííim a reboque ao

i-cog navio do Vice-Rei , á vifra de toda

a armada.
D. MA

Keílava fomente o nav"o de Me-
>-oEL REI

ijq^ç j^2 5
que era o maior de todos,

de madeira muito forre , e todo cuber-
D. FKAK-

^^ j^ couros untados de azeite para
CISCO DE

ej^})2_j.j,ç^j. ^ abordagem , que com ef-
ALMErDA

£g;^ç^ ^^ tcfitou inutilmente
, peio que

yic£-REi Q Vice-Rei fe refoíveo a mandar-lhe

atirar : ate a mefma artilheria fazia

pou o effeito , e por ventura tendo-

ihe a caravela de Garcia de Soufa fei-

to dois rombos á ílcr d^agua, foi a
pique»

Com iílo teve fim o combate

,

que durou até á noite. Os inimigos

perderão nella perto de 4(à bom.ens,

e em particular os Mamelucos , que
todos ficarão mortos : dos Portuguezes,

morrerão poucos , e ficarão 300 feri-

das ; e alem dos dois navios ,
que me-

terão a pique, tomarão mais ires da
armada cio Emir, duas galeras, e dois

navios de Cambaia.

No ciia feguinte mandou Meli*

que Jaz, pedir paz ao Vice-Rei, man-
dando prira cíle fim hum Mouro por

nome Cid-AIle^ a quem g Vi^e-Rei

conhe-
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ccnhe:êra em Htfpan^^a ro ten-po da »

guerra de Gr?jiada. Tendo eíte jVIe- Ann. de

diador iraz'do , e expoílo as proroíi- ]. C.
çoens de ambas as partes , aceiíoú Me- i^cn.
lique todas acudias

, que naó lhe fe-

riaó a honra: entregou os prizionei- ^* ^"'^"

ros , que tinha -, entregou algumas ga- ^'^^^ ^^'

leras i prcmetteo naó tornar a reco-

lher as armadas do Califa ; mas nua- ^* ^^-^-''

ca quiz entregar as peíiôas . que tinhaó ^'^^° °^

buf:ado o Teu abrigo.
alme.da

Ratificada a paz , fe tomou o vice-rei.

Vice-Rei a Cochim : de caminho co-

brou o tributo de Nizamalaco , e de
mais alguns Prinapes daquella Coíla ,

que tinhaó efcuzado de pa^ar até en^
taó ; porém murchou os feus laiiros

rom a fua crueldade
;
pois chegando á

viíla de Cananor, mandou enforcar mui-
tos prifioneiros 5 dos que trazia, edef-
pedaçar outros , ma^dando-os atar á be-
ca das bombardas. Qje taó verdade he,
fcr coifa bem dijíicil fcpear as paixões
na profperldade !

O fucceíTo do Vi:e-Rei naó lhe

adoçou o animo a rerpeiro de Albu-
querque , antes pelo contrario tudo
iílo concorreo para o eíllm.ular mais

,

havendo entre ellcs lances aíTás diíTa-

boreados
5 que me parece juflo deixar

de reterir circumftanciadamente, Bafta

Aa ii di-'
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dizer, que deixando-fe o Vire-Rei le-

Ann. de var do ruim confeiKo de aduladores ,

J. C. o mandou primeíramenrc prender , e

1500. confifcar-lne em cafa todos os papeis ,

e bens 5 e depois de prezo, o mandou
D. ^•^"p^j.^ ^ Fortaleza de Cananor, Tem lhe

KoEL REI
cQrjfen^ij- j^ia-is 5 do que três creados ,

e também mandou prender, e períe-
D. FRAN- -^ varias formas todos os léus
^'^^^ ^^ favcrecidos.
ALMEIDA £^^,- j^ paíTados três mezes , que
yicE-REi ^t»uquerque eílava aiiim aggravado , e

tendo padecido miuito na iua prizaó ,

porque o Governador Lourenço de
Brito era creatura do Vice-Rei , quan-

do aportou em Cananor Fernão Cou-
tinho Graó Marechal do Reino com
quinze navios , e três mil homens d'ar-

ma$.
Foi a coifa mais feliz

,
que podia

fuccedcr a Albuquerque. O Marechal
era feu parente , feu amigo , e trazia

recentes ordens de Lisboa em feu fa-

vor. Bem fe pode conílderar qual feria

a indignarão do Marechal quando fou-

be por miúdo do melmo Albuquerque
a relação das fuás defgraças j mas co-

mo naó havia tempo , qi:e perder , e

fenaõ trarava de difcuribs , logo o

fez reconhecer por Governador Gene-
ral 3 fendo elle o primeiro , que o re-

co-
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conheceo , trazendo ordem para em
tudo lhe obedecer : depois o mereo Ank. de

na fua náo , e o conduzio a Cochim. ]. C.

O ^^ice-Rei recebeo o Marechal 15C0.
com muitas demonílraçoens de efti-

maçaó , e naó pôz duvida em obe- ^' ^^"^''

decer ás ordens delRei. O MarechaP'^^^ ^^'

trabalhou quanto pôde da fua parte

por reconciliar eftes dois grandes ho-°*^^-'^^"

jnens , a quem naó havia mais que ^'^^^ ^^

cen furar do que as fuás defavenças.
almeida

Albuquerque moftrou efquecer-fe ge-^^^^'^"^^

nerofamente do que lhe tinhaõ feito

feus fubalternos 3 mas foi dirHcil em
fe accommodar a reípeito do Vice-Rei.
Efte fe moftrou reientido , pois òqC-

de que lhe fez entrega do governo ,

fe recõlheo ao feu navio , d'onde naó
tornou a defembarcar. Pelo que, jul-

gando fegundo o que fe vio , a fua re-

conciliação foi aííás fria , e pouco
fincera , como faõ de ordinário as re-

conciliaçoens dos Grandes.

A ma." cr parte dos OiHciaes ,
que ti-

nhaó tomado partido contra Albuquer-
que 5 fazendo conceito do animo dei-

te pelo feu delles, naó fe affoitaraó

a experimentar a fua genercfdade , e

expor-fe ao feu refentimento , e fe

vieraó a Portugal com o ^'ice-Rei.

Mas o Vice-Rei , que tinha adquiri-

do
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*—^. do tamanha gloria na índia , fe deixou

Ann. de matar ( como hum temerário ) peia

J. C. gente mais miferavel do mundo. Por

i<Oo 4'J''^'^^t> aportando á aguada de Salda-

nha p^erto do cabo de Boa Efperanca,
D. MA- tendo a chufma do navio

, que mandou
uoELREi a terra para reígatar algumas coiías dos

Cafres daquellas praias , infultado os
D. FRAN- nieiVnos , eílcs fe puzeraó em defeza,
CISCO DE e ferirão alguns. AíTentando o Wícq-
ALMEIDA í^ei , que devia tomar defpique por
VICE REI confelho dos mefmos Oíficiaes

, que
o tinhaõ envolvido nas difcordias com
Albuquerque ,

perdeo a bandeira Real

,

e ficou morto com onze Capitaens ,

e mais 50 peíToas' , a maior parte

Nobres
,
que acabarão ás maós dos Ca-

fres mais brutaes daquella Cofta , e

armados fomente de pedras , páos , e

frexas. Perda que caufou maior defar,

c mais confideravel para os Portugue-
zes 5 do que nenhuma das que experi-

mentarão nos encontros
,
que tiveraó

na Ihdia.

Fim do qíurto Livro ^ e Tomo
' primeiro.






