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LIVRO IX.

S grandes preparos , que ^,,^^. j^
fazia D. Henrique para V 'ç>

huma expedição coíifidera-

vel , tinha atLenca toda a ^5^^-

k índia j porém o fe^rcdo do Governa- c. joaÓ
dor era raó profundo , que ninguém n:. rei.

podia penetrar as fuás viltas. Os Au- d. hen-*

tores efcreveraõ 5 que elle os queria riouepe
para á Cidade de Diu , fobre a qual mei:ezes

os Poriugueze? tinhaó fempre osígover.-

Tom. IIL A glhgs kaooíi.
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' olhos abertos. Mdique Saca vivia fem-
Ann. de pre fobre eíle ponto em defconíiacça,

J. C. e fegiiindo a politica de íeu Pai ^ ri-

1-26. ri'^^ defpachado para o Vice-Rei D^,

- Vafco da Gama , hum Mouro de con^
D. JOAO^^i^^^^^^ chamado Cid-AIle , em appa-

III. REI.
j.gj^^j^ p^j.^ comprimentar foLre a íba

volta as índias , e lobre a fua nova
^* "^^' dignidade

; porém com elFeito para
RiquEDEji^ç

fervir de efpia. Cid-Alie lendo
MENEZES

fabido a morte do Vice-Pvei , mudou
GOvER-

^ ^^^ comiííaó para o novo Governa-
'^^^^^ dor 5

que depois de naó querer rece-.

ber os preíentes do Meliquc , com o
pretexto de que naó tinhaó fido deíli-

nados para elle , ufou com muita ci-

vilidade com o feu Enviado , diilimu-'

lando perfeitamente com elle 5 e co-

brindo muito bem os íeus proic^los.

Porém Cid-AUe tendo acompanhado
D. Henrique até perto de B.rdcala ,

fe falvou de noite com as fua.s fuílas,

receando fem duvida de ver vir cahir

fobre Diu a tempeílade , que fe fòr-|

niava , e que foi rebentar depois fo-

bre Calicut.

Pode dizer-fe bem ,
que o Ge-

neral teve formado algum aifignio fo-

bre Diu
5

que naó teria deixado , fe

o podeíTe atiacar com vantagem
; po-

rém eu creio também que elle tinha

ai-
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algiimas viílas fobre Adem. O que eu

conjechjro da envernada que elle ti- Ann. de

nha premeditado fazer em Mafcate , J. C.

da ordem ,
que elle tinha dado a jrz6,

Heitor da Silveira de o hir efperar

perto do Cabo de Guardafii , e do ^' ^^'^^

género mefmo dos preparativos, que ^'^' ^^^*

elle tinha feito em Goa , e que de-

viaõ, ao que parece , fervir para huma °* "^^"

pancada , que podia prometer maior ^

Felicidade em Adem do que em Diu, ^^^^-^^^s

onde teria achado huma mais vigoro-
^^^^^~

fa refiftencia. Como quer que feja ,
na^^op-»

eile fe fez á veia com huma frota de

17 embarcaçoens de diverfas eipecies,

porém todas de grande porce , mof-
trando de hir fazer guerra aos Corfa-

rios , que ainda eftavaó á Coita. No
caminho defembarcou 500. homens
debaixo das ordens de D. Georje de

Menezes , que foi redufir a cinfas

hum pofto coníideravel duas legoas

diftante de Calicut. Em Bacalor achou

D. Georje Telio de Mcínezes , e Pedro
de Faria ,

que tinhaó como fitiados na
embocadura do rio mais de !00. pa-

rdos carregados de mercadorias para

á Cofta de Cambaia. O General lhes

enviou 400. homens governados por

D. Georje de Menezes , que naõ foi

taó feliz efte golpe. Porque tendo-fô

A ii em-
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empenhado no rio , foi obrigado a

Ann. de voltar íem ter feito nada , e com per-

]. C. da de 40. homens.

^rz6. Com tudo D. Henrique tendo
- adoecido com huma inflamação

, que
D. JOÃO

ii^g ^^|ç^ ^ huma das pernas , e que
i!i. REI,

£ç^- fomentada e muito irritada pelos

botoens de fogo , que lhe aplicarão
D. HEN-

^j Médicos ignorantes , o mal fe fez
^'^^^^^ incurável , e 16 teve tempo de voltar
MENEZES

p^j,^ Cananor , onde morreo com to-
co ver-

jç^g Q. fentimentos de hum perfeito
isADOR. chriílaó 5 e pronunciando os nomes

de Jefus Maria, no dia da Purificação

do anno de 1526.

Era belo homem. , muito bem
feito de fua peíToa ; porem tinha a

alma infinitamente mais bela. Bem
longe de tomar o ferviço do Rei co-

mo huma occafiaó de le enriquecer ,

pode affirmar-fe que o ferviço foi a

caufa da fua ruina , rinha o coílnme

de dizer áquelles ,
que o exortavaó a

penfar hum pouco nos feus negó-
cios 5, fe eu viver , El Rei meu bom
5, Senhor me dará pam : fe eu mor-

5, rer , elie terá piedade de meus fi-

35 lhos • „ naó lhe acharão de dinhei-

ro amoedado mais do que 540 reis. II-

to fò naõ fupoém huma virtude con-

fumada ? com tudo era ainda hum
moço
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moço ,
que naõ paííava de 30 annos.

Ke pena que neíta idade, e com ef- Ann. de

ta virtude morrcíTe. Como feriaó feli- J. C.

ces 5 os Reis fe podeflem fcmpre de- 1^26,

fofítar a fua aucloridade nas maõs de

pel^oas d'efte carader > e que felici- ^;
^^^®

dade para os povos , fe nao houvef- *''* ^^'*

fem aoarros para governar !

Como ainda os homens mais per- ^' "^^"

feiros naõ faó fem algum defeito ,
^i^ííc^ede

que parece que lhes he percizo ai-
^^^"^^^^^

gum para os perfuadir de que faó
^^^'^^'

homens, podem reprehender neíle, ter
"'^°°^'

algumas vezes cedido com muita fa-

cilidade ás fuás fui peitas : o que deo
lugar a alguns motivos de queixa.

Porém no mefmo tempo os que ti-

nhaó lugar de fe queixar , eftavaó

taó perfuadidos da lua rcft^dâó , da
fua equidade , e de que o feu cora-

ção era exempto de paixaó , que el-

les o accufavaó menos a elie
, que á

própria furtuna delles. Sobre o que
naõ me poíTo efcufar de rcíir"r duas
acçoens , que aperfciçoaõ o feu re-

trato. A primeira he de Melchior de
Brito

, que tinha feito prender por
algum defgoílo verdadeiro , ou fupof-
to. Apenas fe foltou depois da mor-
te de D. Henrique logo toi alEm.a do
feu tumulo , onde depois de chorar

cíle
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.. efte grande homem , ajuntou em tor-

Ann. de no Je fi os que eílíívaõ preíenres ,

]. C. fez o elogio do defunto, e inílftio

j 26. p''^rcicularmente fobre a fua juíliça
', com huma eloquência milita^r , mais

r>. joao
ppj-fetica , do que o fora huma ora-

£11. REI. ç^- fúnebre. D. Vafco de Lima
, que

tinha eftado no mefmo cafo , fez lo-
D. HEK-

gQ depois o m.efmo. A fegunda hc
j^iq^wEDE jg Heitor da Silveira. Efte achando-
HEKEZEs Çç á mefa com hum que oufou dizer,
covER-

ç^^Q D Henrique nao era bom Capi-
KACOK. ^^Q ^

porque era dem.afiadamente folda-

do : impôf-lhe filencio , e í^\hio arreba-

tadam.ente , dizendo
,

que elle corta-

ria o pefcoço com qualquer , que
foííe taõ atrevido , que difleíTe a me-
nor coifa em feu defabono. Elogios

taõ pouco fufpeitos moftraó hum me-
recimento bem folido , c bem prova-

do.

D. Henrique nao tinha ainda

acabado o fegundo anno do feu Go-
verno. Parece que Deos fó o mof-
trou á índia para lhe pezar , e tornar

mais fenfiveis as pcrturba^ocns horro-

rofas
5
que foraó as coniequencias da

fua morte. Tinha nomeado , quando
morreo , Francifco de Sá para lhe

fuccejer no Governo Geral , até ,

que fe abriíTem as fucceííoens ^ e que
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O que foííe (dcfignado , eíliveííe em
j&ftrtdo cie governar. D. Henrique tinha Ann. de

feito antes Sá Governador de Goa , ]. C.

guando deixou elie meímo o Gover- 1^26.
fiO para tomar o manejo Geral dos

negócios. A virtude de Francifco de ^* ^^^^

Sá 5 e o bem do ferviíío tinhaó fido ^"* ^^''

os únicos motivos d'efta efcolha taó

honrofa para elle. A ambição, e a pai- ^' ^^^'

xaó fizeraó comque naó tiveíTem ref-^^^"^^'^

peito algum as ultimas vontades de "^nezes

D. Henrique. gover-

Tanto 5 que a noticia da fija mor- ^-ador.

te chegou a Cochim , Lopo de Sam-
paio Governador da Praça e os prin- ^^^^^

cipaes oíficiaes fe ajuntarão na caza ^^•'^^^ai'^"

de AíFonfo de Mexia Intendente da ^ " "^^
'
^

Fazenda Real , para abrirem a íegun- ^oro dk

da íucceíTaó com as formalidades pref- sampaio

critas. Acharão o nome de Pedro Maí- cover-

carenhas , que era entaó Governa- ^--^dores.

dor de Malaca. Efta nomeação deo num
goílo infinito ao publico

, que fazen-

do a Mafcarenhas a juftiça
, que m.e-

recia , o amava e eftimava mais que
Sampaio , a quem a ambição

, que o
devorava o fez muito defagradavel.

Mafcarenhas eílava aufenrc , e

precifava de onze mezes contando o
tempo das Mnnçoens , para qriC

podcííe víi a Cochim , e entrar nas

fun-
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. funçoeiís do feu emprego. Era eílc

Ai.N. de hum inconveniente 5 que todos fuftiaó,.

]. C. e nió necefiitava de mais para favo-!-

i<26 recer as idéas ambiciofas de Sampaio.
\ Achou o homem de que preciíava pa*

D. JOÃO
j.^ Q favorecer com AíFonlo Mexia o

III. Ri^i- Intendente. Efte bem dilFerente do
Doutor Pedro Nunes feu predeceíTor,

TEDKO çr^Q ^ Corte tinha confervado féis an-
MAscARE-j^Qg no exercicio do feu cargo , que
KHAs ,

E
j-jnha feito as delicias do publico pe-

I.OPO DE 2as fuás virtudes , era hum homem
SAMPAIO vivo 5 inquieto , temerário , e muito
GOVER- perturbador. Como era intimamente
HADOPvEs.íigíi(io com Sampaio , a efperança ,

que concebeo de acliar o leu nome
na terceira fucceííaó , fez com que naõ
duvidaOb em propor abrila.

Era iAo hum crime. A propoíí^

çaó efcaudalifou toda a gente , e foi

no principio regei tada com horror de
todas as peflbas de bem ; porem em
fim depois de muitas intrigas , e jura-

mentos fobre o que ha de mais San-
to , que o Governo feria entregue
a Mafcarenhas tanto que chegaíTe , abri-

rão a terceira fuccelíaõ , onde Sam-
p:T o fe achou nomeado 5 e foi reconhe-

cido por Goveriiador, com tudo naõ
fem pezar , e fem hum. occulto pre-

fentijncnto das fcenas , que deviaõ ap-

parecer, Ten-
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Tendo Sampaio tomacio as rédeas

do Governo , expedio logo alguns Ann. de

oíficiaes para diverfos poftos , e elle ]. C.

mefmo querendo aílignalar-fe por ai- icz6.
guma acçaó ,

que moílraííe , que era

digno do emprego ,
que arrebatava ao ^" ^^''^^

feia rival , fe pôz no nnar com alguns ^^^* ^^^*

navios 5 e mil homens de deíembar-

que para correr a Cofta do Malabar. ^^^^^^

íoi até Cananor , fem achar nada ;

^«ascare-

porem eftando lá , recebeo huma carta *-'"^^
'

^

de D. Georje Teilo de Menezes ,
que ^«jo de

lhe pedia foccorrc contra os paráos ini-
sampaio

migos , que commandava o Cutial gover-

ou" Almirante do Samorim , o qual nai^o^^^.

tinha debaixo das fuás ordens I2(à

homens , contra quem fe naó achava

baílantem.ente forte para lhes impedir

a paíTagem. Era aquella a occafiaó ,

que Sampaio procurava : aílim tendo-

íe fornecido de viveres
,

p?.rtio logo

para o rio de Bacanor , onde os ini-

migos eílavaó. Além da fuperiorida-

dc cie geate , que tinha o Cutial ; ti-

nha-fe tam^bem poderofamente fortifi-

cado. As luas praias eílavaõ guarne-

cidas de batarias. O mefmo leito do
rio eftava taó embaraçado pelas eíla-

cadas que elles tinhaó feiro
,

que os

navios fó podiaõ paííar hum a hum,
com perigo de ficarem detidos , por

cau-
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caufa da multidão das amarras y Oue o
Ann. de atraveííavaó por baixo d'agua d numa.

J. C. borda á outra. lílo naó obílanre y Szixít

1^16. P^^^ ^^ refolveo ao atacjue
i
porém

\ o íeu Confellio compofto pela maior
D. JOAO

p^j,j.ç jg peííoas afeiçoadas a Maícare-
iii. REI.

Yi\\2iS ^ fe lhe oppôz para lhe tirarem a

gloria , que podia adquirir nefta oc-
1EI2RO

cafiaõ 5 e o abater mcfmo pela injuria
MASCARE- qyg j-çj-j^ p^j. ji^g recuar , depois de
KHAs

, E ^g j-g^ intereííado tanto.
LOPO DE Sentio bem todos eftes motivos,

porém iílo íó íeryio para o confirmar

no íeu deíij^nio : com tudo corJentio

^^^^°^^^- em deixrtr a caula indiciza , ate que
elle tiveíTe por íi mefmo reconhecido

as forças dos inimigos. Elle o fez

como verdadeiro menino perdido com
dois caturs

,
que experimentando to-

do o fogo das batarias , pareciaó ,

que fó por milagre fc deviaó faivar^

"Naó obftante confiderou bem tudo ^

c quando voltou fez cortar pejos íeus

nier2:ulhadores as amarras , que paf-

favaó d'hum.a á outra eftacada.

A conta , que Sampaio deo aos

feus Capitaens quando voltou , naó
rendo feito mudar 1 primeira determi-

nação d^eíles 5 efperou pela chegada
íle Chrifíovaõ de Soufa , e de Antó-
nio da Silveira ^ a quem tinha dado

or-
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ctòem de vir ajuntAr-fe-lhe. Tendo ef- j-

tes fido do feu parecer , a ordem da Akk. de

acçaó foi regulada por eíle modo. 3- C.

Que tanto que derpontaííe o dia quatro 1^26.
bateis bem cobertos de mantas fizef- ,^ '
^ 1 r • 1 1 .D, JOÃO
lem a vanguarda leguidos de m.uitos

caturs. Sampaio commandando o Te- *

gundo corpo vinha imniediatamente

depois com cmbarcaçcens hum pouco

mais fortes , que tinhaõ cada huma

lofo degroíTa peíTa de artiiheria no feu beque, ' '

e muitos pedreiros nos feus dois bor-
I

i , j SAMPAIO
<ios. Vogavao com todos os remos ,

empavefados como para hum dia de ^ . •

íeita 5 e raziao loar por toda a parte

a armonia dos feus inftrumen^os mi-

litares. Chegarão aílim até á primeira

eílacada dos inimigos, naó obftanie o
fogo da fua artiiheria. Manoel de Bri-

to 5 e Payo Rodrigues d^Araujo ,

que eftavaó na frente , tendo defem-
barcado cem muito irabalho , limpa-

rão o terreno , e attacaraó os entrin-

cheiramentos. Sampaio defembarcan-

do depois com a Bandeira Reai ,

os inimigos naó fizeraó mais algu-

m.a refiftencia. Os feus paráos fo-

raó todos queimados com a fua fei-

toria 5 que eflava cl eia de mercado-
rias. O General naó quiz que Tc to-

caíTe na povoação , que era do domí-
nio
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• nio do Rei de Naríinga ; e depois
Ann. de de ter feito embarcar 8o peças de

]. C canhaó , de que a maior parte era

i<i6. ^^ bronze , todo foberbo com huma
- taó bela vi6í:oria . continuou a fua

D. JOAO j ' r-'derrota ate Goa.
Achando-fe lá o feu partido mais

forte 5 que o de Frauciíco de Sá ,rrDRo
^^^ devia naturalmente governalo fe-

MASCARE-
^yj^^ç^ ^ difpofiçaó 5 que tinha feito

KHAs
5

E
Y) Henrique de Menezes , tirou-lhe

LOPO DE r^ 2 no Governo delta priça , e o enviou
SAMPAIO

^g Ilhas de Sunda
, para onde a Cor-»

GovER-
^g ^ tinha deftinado quando partio de

i>ADORES.p^^j..^g^j
5 para hir lá fundar huma

Fortalefa. Defpachou também de lá

Jorje de Menezes , para hir tomar

o Governo das Molucas , e D. Af*

fonfo Martinho de Mello para hir fa-

zer a carreira para as Maldivas , de-

pois do que partio elie mefmo para

Ormus.
Diogo de Mello , naõ obílante

as afperas advertências , que lhe tinha

feito D. Henrique de Menezes , con-

tinuava as fuás tyranias. Naõ haviaõ

nenhumas violências
,
que eíle velho

avarento e cubiçozo naó fizeíTe para

rer dinheiro. Tinha apreftonado Se-

raph pari o refgatarem , e as coifas

tinhaó chegado a hum
,
ponto ,

que
por
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por ordem do Rei d'Ormus , os Go
vernadores de Mafcate , de Calajace An?;, de

c d'outras praças fe tinhaó ji fubleva- J. C.

do contra os Portii^uezes^ Melo, que jrz6
tinha labido a nomeação de Maícare-

nhas 5 temendo os rigores da fua juf- ^* J*^--^^'

tiça 5 tinha efcrito á Sampaio , que era ^'^* ^^*'

leu próximo parente
,
para lhe rogar

que vieííe a todo o cuílo ,
que foíTe ^^^dro

concertar os feus negócios antes da ^^^scare-

chegada do novo Governador General. ^'"^^
5 ^

Sampaio devia lembrar-fe das oppofi- ^^^^ ^^

çoens , que tinha feiro a D. Henri- sampaio

que de Menezes , quando eíle Gene- gover-

ral queria hir envernar a Mafcate ,
^'ADOREs.

para fe achar em eílado íegundo as

occurrencias de cahir íobre Goa , ou fo-

bre Adem. Porque entaó lhe repre-

fentou vivamente os inconvenientes ,

que havia para deixar a índia fem
íoccorro. Elíe meímo a deixou mais
defguarnecida. Porem a protecção ,

que elle queria dar a hum parente

injuílo e culpado , o fez defpreíar a
razaõ , e os pareceres de todos os fcus

Oíficiaes
5 que eraó contrários a eíia

viagem
, que fez naó obftante toda

a gente.

Com tudo conduíio-fe bem alli

para focegar o efpirito do Rei e do
íçu Miniílro^ o qual foltou tanto que

che-
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cKe^o-j. Fez drizer ahu"A, e a outro
Akí:. dciMC vinha fazer-llies i»iftiçi , e que

]. C. íiipofto 5 que Mello foíTe culpado , elle

i<:i6, ^ puniria muito feveramente , ainda

. que foffe feu parente muito próximo.
D. joao ;5gj:^pV^ entenieo bem eíla íingoa^em ,
111. REI.

g vendo que naó tinha que efperar

grande coifa de hum Juiz , que era
PEDRO parente da fua parte, diííe que efque^
MASCARE- ^.^ todo O pagado.
Nhãs

,
e Tendo aííim concertado todas a»

LOPO
^^colf^âs , Sampaio fe ajprelTou para tor-

SAMPAIO
j^^j. ^ índia , onde íe teria imortali-

GOvER- ^^^Q Çq Çq tiveíTe aproveitado da mais
iíADOREs.j.(^|.^ occafiaó

5
que elie pôde ter para

fe fazer Senhor de Diu . feni fer obri-

gado a tirar a efpada. Sultaó Mah-
niud Rei de Cambaia , deixou por her-

deiro quando morreo , hum de feus

filhos debaixo da rutela da Rainha
mai d^eíle moço Príncipe

, que mor-
rendo elle mefmo pouco tempo de-

pois 5 teve por fucceíTor outro de feus

irmãos. Mahmud tinha tido outro fi-

lho chamado Bidur , que tinha dado
ordem para que o mataííem

, quando
era já grande •, por lhe terem feito

d'elle hum pe'1imo vaticinio. Badur
tendo íiJo avifado fecretamente , fez

dar hum veneno lento a feu Pai , e
fe refugiou na Corte de Chitor ,.

pnde
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onde comectencio hum novo crime ,

ie falvou em habiro de calendar Ar.::, de

Turco 5 ou Peria fempre vagabun- J. C.

do : aproveitando-íe das fuás difgra- t^rzé.

ças 5 para formar o cfpiriro nas

fuás viagens pela ailiílencia , que fa- °* ^^-"^^

lia nas" Cerces eílrangeiras. 'Tendo ^'^' ^^^'

fabido da morte de feu Pai , e do fuc-

ceííor 5
que efte efcoihera , fez rogar

^^°^^^

á Rainha fua Mái para que bem" o ^-^scare-

quifeíTe ajudar á fu! *- a hum throno ,
''^'"^

'
^

Gue lhe naturalmente pertencia , e ^°^° °^

de que o tinhaõ apartado , fem rer
s-^*^^-^»^^

dado ^motivo algum. Eíla Princcfa ,
^°^^^\

que o amava exceííivamente , confin- ^-^^^^^^'

tio nlilo 5 e íe ajuílou fecreramente

com Cremeniina Rainha de Chitor ,

de quem lhe procurou a protecção.

Badur tendo entrado por foccorro fcu

com maõ armadji nos íens Eftados
,

coiíquiílou-os 5 e fe fez pacifico pof-

feííbr pela vidoria d'huma batalha ,

onde o Rei foi morto, e pela morte
de quafi iodos os outros íeus irmaós,
qiic fez deshumanamente morrer.

Apenas Badur íe vio focegido,
procurou vingar-fe do3 Grandes do Ef-
tado, que lhe tinhaó fido contraros ,
e tomou a refoluçaó de os fubmerer ,

tirando-lhes os empregos , que peíTu-

hiaó^mcnos como vailaiias obedientes,
que
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que como r-vaes , que queriaõ dar a
Akn. àõ lei ao feu Soberano , ou hir a par

3. C. com elle. Melique-Saca eftava nefte

1526. *^^^o • tinlia pegado em armas contra
" Badur , e temia com raíaõ os eíFei-

D. JOAO ir -vT r» • •

tos da lua vingança. fSeíta mquieta-
*^^' *ça5, fe determinou a chamar os Por-

tuguezes , e aconceder-ihes a Cida-
pEDRo

^j^ii^ 5 qiie elles havia muito tempo
MAbcARE (^^i3Íç3^y^5

^ ppj.^^ terem hum reparo
NHAb ,

E
^Qj^^-j,^ Q g^g- f-g^ Senhor. Sampaio

LOPO DE
YQççi^QQ çj^ Chaul a carta , que elle

SAMPAIO
2j^g efcreveo , na qual lhe communica-

Go\ER-
^,^ ^ ç^^ projeílo 5 e logo lhe en-

^-''^^^^^'
viou Heitor da Silveira com alguns

navios, cm lugar d' elle mefmo hir :

o negocio valia o trabalho , e nao
faltaria fe elle fe tiveAc fomente apre-

fentado.

Heitor da Silveira tendo ancora-

do no porto de Diu , Saca fe achou

mais irrefoluto
,
que nunca. Aga-Mah-

mud feu parente, e o feu Confelho

porem 5
que aborrecia mortalmente os

Portuguezes , naó podendo refolver-fe

a veios fenhores defta praça , quiz

evitar o golpe . e formou deíde entaó

o difignio de trahir Saca , com a ef-

pcrança de fe elevar fobre as íuas mi-

nas. Naó podendo confeguilo pela

força defcuberta na prefen;;a da fro-

ta
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ta Porrugijezi , uzou de fii^imen »

to 5 e de siriencio. Encheo o erpirito Akk. de

de Saca de tantas perrjrbaçcens e de- J. C.

fafoce^os 5 q-je naÓ coiiu.a nada. 1^26.
Heitor da Silveira enfadado das fuás

demoras , eírreveo a Sampaio para lhe ^* -^^-^^

pedir confeiSo , e hum loccorro que^^^'
^*''^''

o pôz em eftido de fallar como Se-

nhor , e de fixar as irrcfoluçcens de
^^^^^

Saca fazendo-fe temer. Era eAe o me-
"-^^^^'

Ihor partido que elle podia tomar , e
^^^^"•'^^^

era o parecer de todos os oíHciaes de ^ 'Opo

Sampaio. Porém Sampaio naó poden- ^^ ^^^^'

do decerminar-fe , enviou o negocio ^-^^^ ^^*

a Silveira , que fendo muito vivo pa-
^'^''-^''^''

ra fe acommodar com as desfeitas ,
^^res.

que lhe faziaò todos os dias , pariio

arrebatadamente , e tornou fem ter

fieito nada. Apenas fe fez á vela ,

fez A'^a íublevar a Cidade em favor

de Sultaó Badur , e ifto laó fubita-

mente , que apenas teve Saca tem-
po para fe fdvar. Sampaio eftava ain-

da em tempo de tomar a priça , an-

tes que Badur tive:'^e entrado ; po-
rém tendo-fe eniêrtido inutilmente ,
fe lhe anticiparió , e fó lhe fi.ou o
arrependimento de ter dc'xado por fua
culpa, o que podia ter com tanta fa-

cilidade.

Quiz confolar-fe defcarregando a
Tom. III. B fua
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fua comera fobre a Cidade de Dabul

,

Ann. de que eftava refoluto a deílruir , porque,
J. C. o Tanadar a tinha em nome do Icíal-

152(5. "^aó ; naó obílante a paz feita entre.

' Teu Senhor 5 e a Coroa de Portugal,
_' favorecia o commercio dos Mouros de

Meca 3 e confervava hum numero de
fuftas ^ que ferviaó de piratas fobre a

Coíla. Porém com a fua chegada ,

naô ficando mais efte Tanadar no em-
'prego 5 o que lhe fuccedeo fez a fua

paz com o General , deixando-lhe as fuf-

^ tas e hum navio dos Mouros ricamen-
rAioGo-^^

carre2;ado , que eílava preftes a fa-
VERNA- r ' \ J 1' 2'TL

zer-íe a vela , prometendo alem d líto
DOR. ' - j • \

de nao dar mais azilo aos navios ,

que vieíTem fem paíTa-porte da Coroa
de Portugal.

Da outra parte Georjc Cabral ,

que Sam.paio tinha defpachado de
Cochim para fazer carreira para ás

Maldivas , em lugar de feguir a feu

deílino 5 fe foi direito á Malaca
, pa-

ra alli fazer a fua Corce á Mafcare-

nhas 5 levando-lhe a noticia da fua

promoção ; que Sam.paio naò fe tinha

apreffauo a íazer-IHo faber , tendo ef-

perado ,
que elle loííe a Goa para lhe

dar avifo a huma coifa
, que naó tinha

animo de lhe ceder , inda que dííTo

lhe fizcíTe o comprimento. Malaca
rer
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recebeo efta noticia com a maior fa —
tisfaçaó ; Mafcarenhas alli foi rcconne- Aní;. de

eido por Governador General. Cabral J. C.

por recompenfa foi provido do Go- irz6^
verno da praça , e o novo General

fe vio obrigado partir para o Indof- °' ^^'^^

ran , onde luppunha necelTaria a fua ^^^' ^^^!

prefença , antes do tempo da Mon-
ção. Porém foi acometido por huma ^^^^^

grande tempeftade quando atraveíTava
^^-^^^-'^"'

as Ilhas de Pulopuar
, que o obrigou ^^^^'"^^ j

a demorar , tendo fido defmiaílreado , e ^ ^^^^

corrido grande rifco de fazer naufra- °^ ^•^•'^"

£Í0. ^^^^ ^°'

Pareceo que a fua fortuna lhe ti-
verna"

nha procurado eíla fatisfaçaó
, para-^'^^»

o livrar das deigraças
, que lhe pre

parava ao depois , e para fazer ver
ao mefmo tempo pela gloria, que elle

lhe fez adquirir deftruindo o Rei de
Bintam

,
que fe elie era infelis , o era

?uando menos o merecia. Mahmud
atigava fempre Malaca , e efperando
fempre poder alii reíl:abeíecer-fe , apro-
veitou todas as occafioens de lhe fa-

zer vivamente guerra. Do tempo de
Georje d'Albuquerque tinha tido fem-
pre jfuperioridade , e Mafcarenhas ,
que tinha fuccedido a Albuquerque ,

tinha esbarrado em todas as em.prêfas ,

que tinha feito contra eíle ^'-'rincepe,

B ii Na
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Na par iaa de Mafcarenhas para áln-
Ann. cie dia , tiiHa Mahmud conreoido novas

J. C. efpemçai. O feu prompco retorio

irj6, ^^ ^^^ abater hum pou;:o , fem que
\ elle nunca afrouchaíTe nas fuás atten-

D. JOÃO çQ^r^s. Mafcarenhas da fua pare tinha
iii. KEi.

}j,jjT^^ inveja tanto mais for^e clc domar
efte inimigo ; porque além da floria

PEDRO ^çj^^ q,ig aílignalaria os pr"n:ipios do
MASCA- ^g.j governo , com eíla deilruiçaó o
REKKAS

5 tornava mais foce2;ado daquelia par-
E lo: o te 5 e fe privaria d'hum grande moti-
i)E SAIA-

^,Q ^^ inquietação , que tinha fatiga-
TAio GO- ^Q todos os feus predeceííores , por
VERNA- caufa da diítancia , e da dificuldade de
DOREi. enviar ígccorros , e da incertefa das

noticias.

As circunílancias era5 tanto mais

favoráveis ,
porque Francifco de Sá ,

D. Georje de Menezes , e Simaó de
Soifa Galvaó ,

que tinhaõ Tuas deíli-

naçoens para ás Ilhas de Sunda , eíla-

vaó entaõ em Malaca com as fuás ef-

quadras. Mcílrando Mafcarenhas na5

ter o.-.tro intento do que de os expe-

dir 5 trabalhou ocultamente em prepa-

rar 21. embarcaçoens 5 400. Portu jae-

zes , e 6co. M.ilaios , com que partio

para á Ilha de Bintam.

Eíla Ilha diila 60. le.-^oas de Ma-
iâca 3 firjada nà extremidade do cí-

trei-
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trelto de Sincapur , e fó he feprirada —
•

da terra firnne por hum pequeno br^- Ann. de

ço de irar 5 Tobre o qual tinhaó feito J. C.

huma ponte para a comrriunicaçaõ d' 1^26.
Jiuma e outra praia. A povoação fí-

tuada nefte lugar eftava cercada por ^' ''^'^^

trez ordens ce efpmhaes vivos , cu- '^'* ^^^*

jas pontas faõ envenenadas , e o de-

fendiaó milhor do que foíTbs. O ter-
^^^^^

rcno era taó locoío
,
que todas as ca-

^^-'^^^•^"

fas eraõ fundadas fobre cítacas , e que
^^^'"*'^^'

paíTavaó d'huma para a ciura por pon- ^ ^010

tes levadiças. So o Palácio do Rei ^^^^'^*^"

fundado íobre huma eminência era ^ ^'^ ^^"

d'huma obra fclida. Além do cerco
^'^^^•'^'

d'hum-a tr'pi cada ordem de filvado ,
^^^^^2,

havia quarto feito de eílacas e taipa,

o qual formava huma n^.uralha em tor-

no da praça , que tinha fuás portas

cnde taziaó guardas exaclas. Sobre ef-

ta muralha , e fobre dois baluartes

que eftavaó na frente da ponte , havia
trezentas peças de arrilheria. O canal

do braço de mar , além de fer tcrtuo-

fo por extremo , eftava embaraíTado
pelas tra.vcs , e eílacas , que aili tinhaó

cravado a toda a força , que fó havia
paíT^igcm para pequenas embarcaçoens.

iMafcarenhas tendo ancorado ao
largo da ílSa , fez logo fcndar o rio

ou braço de mar , e enviou depois

huma
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—

' huma embarcação a reboque por dois
AuN. de CalaluíTes , refoluto a attacar pela pon-
]. C. te 5 ailim- como tinha feito AíFoníío

1526". d'Albuquerque na tomada de Malaca.
^ Franciíco Serraó . que commandava a

t>» JOAO 1
- ^

n- J-rembarcação , encontrou alli tantas dit-
III.

^^^'ficuldades
,
que tudo o que podia fa-

zer no efpaço d'hum dia , era avançar
PEDRO ^ comprimento d'hum cabo com dif-
MAbcA-

f^cuiriades , e perigos extremos , por
KENHAS 5 c^^,f.^ Jq grande fogo dos inimigos ,
E LOPO

^^g ç^ obrigarão a difiílir.
PE SAM- Avifado o Rei de Pam do peri-
TAiOGO-gç^

gj^ que eílava feu fogro, fez logo
VERNA*

partir 30 lanchas com 2^ homens , e
^^^' toda a force de provifoens. O Gene-

ral naó lhes deu tempo de ganharem
a Ilha 5 foi efperalos , desbaratou-os ,

afugentò-os 3 e lhes tomou 12. Fran-

cifco Serraó tendo tornado ao fea

trabalho , o adiantou com tanto esfor*

fo e frequência , que depois de 15
dias d'huma fadiga imm.enfa , chegou
até á ponte , e a afFerfou

j
poílo que

a fuá embarcação foíTe taó crivada de
tiros 3

que era hum prodígio que naó
foíte a pique. Em vaó os inimigos

de noite cortarão âs amarras. Serraó

fez deií.-.r novas coberias de cadeas»

Mihmud defeíperado de ver que
a fua arcelhaxia naó tinha podido def-

fa-
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fazer a embarcação , ou fazeia enca ^

Ihar , mandou em furor a Lacfamana , Ann. de

que mctelTe lem demora onze lanchas j. C.

ao mar , e que a foííe aracar com ici6,
i(^cCO. A ordem do Príncipe foi Ic-^-^

1 .
I j D. joaO

go executaaa com muiro valor, e de-

terminação. Os Portuguezes fc defen- ^^^* ^^'*

dcraó como Lioens ;
porém naó ob-

ílante a fua valentia, naó poderão im-
^^^^^

pedir aos inimigos , que naó eanhaf-
^•'^-^^"

lem a embarcação , onde lub:rao pela " *

parte do beque , e os fizeraó recuar ^ ^^^^

ate ao maílro grande. Combatendo ^^ ^'^^^'

alli Serraó como heroe , cahio quaíl
p-^'<^^°"

morto abatido pelo trabalho. O aba-
^'"^^'^"

timento do Chefe devia fer feguido ^°^*

pelo dos mais , fe Maicarenhas , que
á^Çàc os primeiros tiros de canhaõ
conheceo o perigo em que eftavaó os

feus 5 tomando comfigo Duarte Coe-
lho 5 e alguns valerofos refolutos

,

naó fe deitaíTe em huma balandra pa-

ra voar a foccorrelos. A força de re-

mos alcanfou logo o lugar do comba-
te 5 onde abrindo caminho por entre

as lanchas , com o favor das grana-

das , fubio á embarcação , e toman-
do o poílo d'aquelles a quem o tra-

balho 5 e as feridas tlnhaõ q^afi ex-

pulfado do combate , naó deixou alli

nenhum dos inimigos com vida : os

ou-
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' — outros foraõ rambem ap.irtados , que
Ank. de naó oufando mais aproximarem-fe á
]. C. embarcação, naó kouve nenhum que

i<i6, ^^^ penfaíTe em procurar a fua íalva-

. çaó na fugida. O que nefta acçaó
V, J<^-^o houve de mais íingular

,
que foi ver-

III ^^'^^'
(^2^^^Q[Y2Lnienw bela , he que neílie pe-

queno numero de valerofos , que
í-ErKO

eíl.indo taó embebidos no combate ,
FASCA- naó perceberão o foccorro que lhe ti-

BEKHAs,^!^^ vindo 5 e ainda que todos forro
E loio

fçj.j^Q3 ^ nenhum com tudo morrco
^^ ^-^^^- das feridas.
PAIO GO- Mafcarenhas bem fatisfeito com
vEPNA-

efte fuc( eiTo 5 naó deixou com tudo de
LOKEs. £-g affuf^ar com a viíla dos obftacu-

los que tinha para vencer , quando
contemplou de perto a ordem dos

envrincheiramenros que devia exDugnar.

]ul;^ando com tudo que nao tinha

tempo para perder , Te difpooz a ata-

car cie noite pela frente da ponta , que
prendia com. a terra firme ,

porém pá-

ra chamar a arer^çaó dos in'migos pa-

ra i parte oppcíla , fez defcer á terra

na Ii*ia da pine da praça as tropas

Malayefas , commandadas por Sanaia

Raya , e Tuam Maiimed , a quem ti-

nha unido AO. Portu^uezes , < omp fe

tivera tenção de atacar a pr.iça pe-

los entriucheirameiícos daqucile lado.

Maf-
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Mafcarenhas foi ciefcer huma lej^oa—
abaixo da ponte fobre a praia oppoíla5ANN. (

donde os iniraigos naó tinhaó nenhu- J. C.

ma defconíiança
, por Ter huns pays iczé,

todo debaixo d'agua. E pofto que
com eifeito tiveraó muito trabalho 5^' joao

principalmente na efcur-dade da noite 5^^^* ^^^^'

para le tirarem dos lodos , e da agua
,

que algumas vefes lhes dava pela cin-
^^^^^

tura y e outras vefes até aos fovacos dcs ^^^^^^'

braços , falvaraõ com tudo todos lenhas
,

os máos paffos , e fe acharão ainda ^ ^^^^

muito freícos para pelejarem bem. ^^ ^•''^^*

Duas ou trez horas antes do dia,^'^^^^^'

te^do Serraõ feito os finaes que tinha
^'^^^'^"

ajuílado com o General , e deitado ^oreíj.

grdnadas , e artifícios no baluarte do
ataque , San aia Raia fe m.ovco com
tecas as fuás tropas cem grande eftron-

do de clarins , de trombetas , de tam-
bores 5

gritos redobrados , levantados

por eíla multidão á mare*ra dos ín-

dios , e de jogo da arrilneria
,
que o

horror da noite fazia ainda mais me-
donho. Derperrado o inimigo por ef-

te attaquc inopinado , e enganado por

eíle fingimento , acudia á parte don-
de vinha o eílrondo , aílim comio o Ge-
neral havia premeditado. Laczamana,
que com.mandava nos entrincheira-

mentos ^ difpondo a fua geme , a

ani-
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*— animou , e a p6z cm eílado de pele-

Akn. de jarem bem. Começado o combate de

J. C. ambas as partes , os tiros voaó de

152(3. toda a parte. Com tudo Mafcarenhas ,

D JOÃO ^^^ eíperava fó por eíle momento 5

dá O aíTaito ao primeiro baluarte, eo
III. REI. foma : ganha a ponte , e o fegundo

baluarte com a mefma facilidade , e
TEDRo {q efpalha pela Cidade com a flor
MASCA- jj^g tropas , onde feguindo o fogo do
íiENHAS

5 íirclor militar , e da vingança , encheo
E LOPO tyjJQ ^jç fangue e de mortandade. O
PE SAM- iriirnigo furprendido , e atemorifado
lAio GO- j^^Q fabia para onde correííe para fe
vERisA- defender. Mahmud , a quem os pri-
POR. melros fugitivos levarão a trifte no-

ticia de que o inimigo cílava na Ci-

dade 5 naó o podia comprehender , e
fe contentava com defabafar a fua có-

lera pelas reprehençoens que lhes fez

da íua fraqueza. Apenas acreditou

os feus olhos , quando o dia lhe mof-
trou a deílruiçaó que lhe tinhaó feito

de noite. Entaó penfando elle mefmo
fó em tugir, montou em hum Elefan-

te 5
que depois deixou

,
para melhor

ocultar a fua marcha falvando-fe nos
matos 5 e como lá mefmo naó fe jul-

gou feguro
5
paffcu para á terra fir-

me , e fe retirou para huma Cidade
onde foi morrer confumido de triíle-

'/.3.S 5 e difgoftos. O



DDS PoRTUGUEZES , LlV. IX. Ij

O General rendo-o feito procurar

em vaó , entregou á pilhagem a Cida- Ann. de

de 5 e o Palácio , onde achou grandes J. C.
riquezas. Tendo depois trabalhado 15 1^26".

dias para deftruir todas as fortifica-

çoens 5 limpou o rio , tirou a arti-'^*
^^'"^^

Iheria , reítituhio a propriedade da ''^' ^^^*

Ilha ao feu primeiro Senhor , que
Mahmud tinha deiapoílado , com a

^^^^^

condição que clle a poiTniria debaixo ^^-'^s^^'

<la Fé 5 e homenagem de Portugal ,
^e^"-^^ ,

e que naó levantaria mais as fortifi- ^ '^^'^^

caçoens , voltou para Malaca acogula- ^^' ^"'^^^'

do de bens
5 gioria , e honra. paio go-

De fmco navios que tinhaó par-
"^'e^^'-^"

tido de Lisboa nefte mefmo anno de ^^^'

I526 fomente dois chegarão ás índias,

commandados por Triftaó da Veiga ,

e Francifco da Naya. Levavaó no-
vas cartas de fucceflaó ,

que mudavaó
a ordem das primeras , e as annula-

vaó. Ignoravaó em Portugal a morte
de D. Henrique de Menezes. Os Mi-
niílros am.igos de Lopo de Sampaio
o tinhaó feito preferir neílas ao feu

concurrente, e naõ o tinhaó deixada
ignorar a Sampaio , e a feu amigo
Affonfo de Mexia , a quem ellas eraó

dirigidas : cem ordem porem de entre-

gar as primeiras fechadas, e feiladas ;

e que foliem confideradas com.o naó
aber-
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— berras. Mexia fem declarar os aví*
Anxv. de los fecretos que tinha recebido , e
J. C. ajuntando á, fua primeira audácia hu-

152^. "^^3. nova temeridade , chamou o Con-
- feího 5 leo as ordens que tinha rece-

joAo
j^ij^ ^^ Corte 5 e fez inílancia para

Jii. ^Ei-
g^l^j-ij. a^s novas rucceíícens, Eíla pro-

poíiçaó cauíou ainda mais horror do
Quc tinhao teito os primigros pro^e-

MAscA-
clinientos. A maior parte do Coníelho

j^EKHAs^
^,Q^^^ contra, com indignação. Vaz

LOPO
D^ç-^^ qug commandava em Cchim,

E SAM-
repyçfgj^^-QU com energia os incoveni-

JAIO GO- r • ' aU r
entes que nai:eriao d huma emprefa

v^RNA-
^^^ atrevida. Porém o audaz Mtxia,

EOPvES. tomando fobre fi todas as conlequer^-

cias d'ell;e negocio , paíTou avante , e
abrindo as Cartas Regias , declarou Lo-
po de Sampaio legitimo Governador ,

e diíco fez auto , de que o avifou

por Francifco de Mendonça, que en-
viou para o encontrar ate Goa.

Sampaio vinha de Dabul quando
Mendonça o encontrou , íabia já al-

guma coifa pelas cartas
, que linha

re^~ebido de Portugal , e vendo que
todas as coifas fe encaminhavaõ tam-
bém a feu favor , naó fez cafo dos
feus primeiros juramentos , e refolveo
de fe ccnfervar a todo o cufto

, que
podeiTe. Tendo chegado a Goa , foi

re-
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recoiSecido de todas as Ordens. De --

U parrio para Co:Kim ptra acabar Ann. de

À'alli fe eíl.ibelecer ; o qr.e l-:e era J • C.

tanto mais fácil
,

porque Mexia por 1526".

novas ordens da Corte fe achava no
^^^ ^^^^

mefmo tempo Intendente da Fazenda
, ^^\ ^'^^^

e provido no Governo defta praça.

Ainda que pareceo que o reco- pe^rq
iiheciaó lo^^o de boa vontade , :om tu- j,i^5ca-
do como a maior parte dos OfnJaes rej^has
alli eílavaó juntos , e o maior nu- ^ ^ç^ ^^

^

mero inclinava para Mafcarenhas , „^ ^-^„^
,/ i.rr J- • r ' n „ 5 DE bAM-

aicm diflo o direito, e a raíao eltavao a p^,Q ^^q-
favor d^eíles ; a Cidade fe repartio Ic-verna.-
go em duas facçoens , donde nafciaó dop^es.
todos os dias quefloens , contendas

, e
JeiafiGs. Os Ecclefiaílicos naó deixa-
rão de tomar partido. Sampaio, e o
Intendente , tendo tido o cuidado de
os chamar a íi , íizeraó da cadeira da
verdade o theatro das fuás aíFeiçoens

particulares. Faziaó invcfVivas contra
Mafcarenhas , e chegavaõ ás ameaças
óe lançarem exromunhoens. Sampaio
fe ajudava occuitamente de todas ellas

divifoens , affeclando moderac^:5 e de-
fentereíTe. Teve alguns Conlelhos de
peíToas compradas, e fez lavrar autos
das fuás delibcriçoc^s. Depois d'if-.

to com tudo naó deixou de recorre^
aos deflerros , e outros procedimentog

vio-
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violentos contra os feus adveríarios;

Ann. cie Com todos os esforços cjue elle

J. C. fez o Teu partido diminuía lempre ,

i<2<3.
^ o do feu concorrente fe fortalecia,

\ Chriftovaó de Soufa , que comman-
K. joao

^^^^^ ^^ Chaul 5 inílruido pelos deC-
111. i^Ei.

^gj.j.^jQg de tudo o que íe tinha paíTa-

do 5 fez hum auto com os da fua guar«
PEDRO

iiiçaó para obrigar os dois competido-
MASCA- j.gg ^ decidirem as fuás diíFerenças
RENHAS

, pe2as vias da juftiça , fem virem ás
E LOPO ^Q fa61o : e notificou a Sampaio por
DE SAM-

i^urna carta
,
que lhe efcreveo envian-

TAio GO- jQ_j}^g huma copia do auto. Sampaio
vERNA- fentio muito ifl:o. Soufa era o Òííi-
^^^' ciai mais acreditado da índia. Alem

da probidade de que fazia proíilTaõ ,

vivia como grande Senhor : tinha hu-

ma meza efplendida , fazia gala de ri-

co 5 e tinha no feu partido grande

numero de Gentilhomens que confer-

vava pelas fuás liberalidades.

Os partidiftas de Mafcarenhas , e as

peíToas indifferentes propunhaó a mefma
via deJouvamento para evitarem as per-

turbaçoens. Porém Sampaio que dcf-

confiava da juftiça da fua caufa ^ e da
aífeiçaó dos Juizes , naõ queria ouvir

falar niíTo : e como temia fer a iffo

obrigado com a chegada de Mafcare-

nhas , que aléin diílo naó queria in^

cor-
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correr no ódio que alli haverid em exe •

curar em peílba o rigor das ordens ,
Ann. de

que elle devia deixar contra o fcu ]• C.

competidor , eftimou de ter hum pre- 1527.
texto para fe aufentar.

A
*

• • cru - D. JOAOA noticia que le eipalhou então

que Raix Solimaó , efte que havia ' '
^' ^*

feito morrer o Hemir-Hocem , edifi-

cava huma Fortalefa na Ilha de Ca- ^^^^^

maraó , e fe difpunha para vir á In- "-^^^a-

dia com huma poderoía frota , lhe
^^^'«-^^ 9

oíferecc huma occafiaó favorável. Naó ^ ^^^^

deixou de fe aproveitar da inquieta- ^^ ^''^*^~

çaó que ella caufava. Penetrarão 10-^*"^^°^°'

go os feus defignios ; a propofiçaó que '^^^^'A-

elie fez deíla expedição foi confidera-'^^^*

da como hum laço , e algumas ordens
que elle deo para os apreííos da guerra,

foraó recebidas taó friamente
, que nin-

guém fe apreííava a feguilo. Para ven-
cer eíla má difpofiçaó dos ânimos ,
fez hum juramento publico na Igre-

ja 5 em quanto o Padre levantava a
Deos 5 e protellou fobre o Augufto
Sacramento dos noííos Altares , fobre

a preíença real do corpo de Jefus

Chriílo
,
que elle julgava neceífario ,

e do bem do ferviíTo do Rei , de hir

ao encontro dos Turcos , e que a fua

tenção era verdadeiramente de hir

combatelos, Eile juramento taõ folem-
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ne tendo conduíiio a gente ao ente-
Akn. derciT,^ commum , e.noarcou-fe , c eile

j. C. parcio. Porém naS paíTou de Goa ,

1527. o^de o coiifelho julgou que eftindo

muito fraco para cíèa empreía , devia
D.

^^-^^eíperar a frota que vinha de Portu-
111. i^Ei.^^^l

^ ç ^^^ então mefmo bailaria ef-

perar a armada inimiga no inar de
TEDRO Cambaia , fem hir procurala no mar
MASCA- [^Qxo. Sampaio naó requeria mais 5 po-
RENHAs

5j.£.jy^ i^Q fervio fó a fazeio mais oaio-
E lopo

ç^ ^ fendo todos convencidos da pou-
DE SAM-

^^ finceridade dos feus juramentos , e
PAI o ciO- j^ pouca redidaó das fuás intençoens.
VERNA- ^ Cone de Portugal tinha fibi-
DORES. Jq j^3^ morte de D. Henrique , e o

que fe tinha feito na abertura das pri-

meiras fucceíToens : fobre o que arre-

pendendo-fe ElRei das ultimas , que
tinha enviado , e antevendo as divi-

foens que d'ellas poderiaó nafcer, ti-

nha defpachado num OfHcial Fran-
cez , que eílava no feu fervifíb

, para

confirmar a efcolha de Mafcarenhas,
Ella ordem atalharia todos os malí^s ;

gorem o mfel:Z Francez foi naufragar

Ibbre as Coftas da Ilha de Madagaf-
car 5 onde morreo.

Com tudo Mafcarenhas altivo com
a vantagem , que tinha confeguido fo-

bre hum inimigo taó terrível como
o
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O Rei de Bintam , e lifongeado com '

a foa nova digniciade , vogava coitiAnn. de
largas velas para o Indcílan , i^no- J. C.

rando inteiramente a fituaçaó em que 1^27.
alli Te achavaó a feii refpeito. A pri-

meira noticia que teve foi em Coulaó, ^' ^^'^^

onde tudo fe declarou a Teu favor ,
^"* ^^^*

em defprefo das ordens que Sampaio
alli tinha enviado. A wí\q face dos

^'^^^^

feus ne^^ocios o comoveo fem o abater,
^^'^^^^'

e elíe íe pôz em derrota para Cochim, ^E^HAs
,

determinado a todo o acontecimento , ^ ^ovo

porém refoiuto a fofrer tudo , antes ^^ ^^^^"

do que expor o pays a huma guerra ^"^'^ *^^'*

inteítina
,

que feria muito prejudicial '^'erna-

ao ferviço do Rei. dore^.

Na fua chegada Mexia , que fe

tinha preparado como fe tiveíTe que
fullentar hum alíaito contra os Tur-
cos , ihes fez intimar muitas fefcri-

turas e proteílaçoens , com prohibi-

çaó fob pena de crime de Leza Ma-
geílade de deiembarcar. E porque
Mafcarenhas lhe fez dizer, que lhe

daria refpoila em terra , mandou to-

car o fino , e encheo a praia de gente
armada. No outro dia depois de mui-
tas idas e vindas , Mafcarenhas que
naó tinba podido alcançar o defcer ,

nem ainda para ouvir miíTa , tomou
p partido de o fazer com muitos dos

Tqui. III. C feus.
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-=— feus 5 porem derarmados de modo ^
AíwN-. de que ne n mefmo tinhaó as fuás efpa-

J. C. das. Bem lon^e de ler fenfivel a ef-

1^27. ^^ eftaclo humilde , o fur.ofo Mexia
, armado , e montado n'hum cavalo ar-

D. JC)-'^<^
iri^(£o

, gritando 5 mata, mata , corre
m. REi.

p^j.^^
çt|g

^^.^^ ^g |-^y^ guardas como
hum deíarinado , fere-lhe o braço com

PEDRO ^^-g golpes de lança , e o obriga a
MAbcA-

retirar-fe com os feus , dos quaes mui-
BEKHAs

,j.Q5 eftavaó igualmente feridos. Qu^
E LOPO

^^i{\q q rediculo efpedaculo ao mef-
DE SAM- j^Q tempo dava Mexia , mais coftu-
pAio GO-

jY^^^Q a manejar a pena do que a ef-
vERr.A- p^^^ ^ montado como hum Paladim,
DORES.

enrriíí:"ndo a lança , correndo lobre

hum homem criado nas armas, e co-

roado de louros, que elle mefmo nao

tinha penfado por-fe em eílado de

defenfa í o Rei de Bintam
,
que Maí^

carenhas havia defpojado dos feus Ef-

tados , teria podido defejar outro mi-

niílro das fuás vinganças ?

Sampaio teve tanto gofto quan-

do foube que tinha fido também fer-

vido que deo o Governo de Cou-
Iam áquelle que lhe trouxe a noticia,

vingando-fe no meAiio tempo por ef-

ra acçaó d'Henriquc de Figueira
, por

caufa da parcialidade
,
que tinha mof-

trado a favor do feu competidor.
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Naó obílante a atrocidade do in-

fulto , Mafcarenlias
,
que fe propunha Ann. de

para exemplo o que tinha acontecido J. C.
ao grande Álbuquerc|ue , e que naó irz-,
tinha na idéa fenaó as vias da juíli-

ça , deixou os Galioens em que ti-^'
-"^-^^

nha vindo , o que deo caufa a que ^'^* ^^'*

muitos dos que o tinhaó feguido

foíTem aprifionados , e fe contentou
^^^^^

com huma caravela para hir até Goa ^^''^^*^"'^'

por-íe d'algum modo á difcripçaó
^^^"^^'

do feu rival , que lá eftava. D. Si- ^
'''^''

maõ de Menezes feu amigo Governa- °^ ^'^^"

dor de Cananor , recufou , ainda que ^"^^^Z^^"
com muita civilidade , de o receber ,

^^^^^^

e trocou a fua caravela por hum °°^^^*

fimplex catur que lhe pedio , a fim

de parecer melhor aos olhos de todos,

que elle deíejava a paz , e naó a

gjerra.

A Cidade de Goa o efperava

com impaciência. ]á as facçoens fe

defpertavaõ em feu favor , e a ale-

gria tâ^bordava nos femblantes. Sam-
paio 5 que temia huma refoluçaó ,

de que efta Cidade daria primeiro o
máo exemplo , naó quiz que elle al-

li apareceíTe , e enviou á recebelo Si-

mão de Mello feu fobrinho , e Antó-
nio da Silveira feu genro, com hun^a
frota inteira 3 a fim de o condufit

Ç ii. pri-
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. prifioneiro a Cananor , e com orderri

An::, de de O meter á pique íe íiíetTe a me-

J.C. nor apparencia de Te defender. Mafca-
rcnhas , que foi avifado de tudo na.

'\ fua derrota , naó deixou de a conti-
D. JOAOnuar, e foi-fe lançar com todo o gof-
111. REI. to nos laços que lhe arm.avaó. Antó-

nio da Silveira 5 que o encontrou pri-

PEDRO m.eiro , fez-lhe fignal de o falvar : ao
íiAscA- que lhe refuondeo ^ e porque elle re-

B.ENHAS , cufou hir ae livre vontade a Cana-
E i.opo nor meter-fe na Cidadella , lhe deita-

PE SAM- raó ferros aos pés , e foi tranfporta-

1'Aio GO- do para eíla Cidade , e entregue a
vEF.NA- D. Simaó de Menezes , em quanto
3D0RES. arraftaraõ dois homens de confiança ,

que elle tinha comfigo , para ás pri-

íoens de Goa.
A durefa d'efte procedimento ex-

citou huma compaixão , que fe decla-

ra fempre a lavor dos infelices que íaó

mais maltratados quanto menos o me-
recem fer 5 irritou os ânimos ainda

mais do que o tinhaó fido pelo paf-

lado. Heitor da Silveira
, que até al-

li tinha fido por Sampaio , tendo-fe

feparado d'elle por outros entereíTís

peílbaes , lhe corrompeo huma parte

dos feus partidiilas. Chegariaó as coi-

fas a huma fediçaó aberta , fe Hei-
tor '^- '\-\--r - osí feus 5 prudentes-

no
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ro mefmo fo^o da fediçaó , naó ti

veíTem preferido anres o deixarem-fe Ann. de

fentence:.r , do que defenderem-íe com J. C.

o perigo de começar huma guerra ci- 1^27.
vil.

Augmenranda a divifaõ rodos os °* ^^'^^

dias 5 as peííoas de bem gemiaó de "'* ^^'*

ver que tanras pefioas de merecimen-
to 5 redufidas com tudo a hum peque-

^^-^^^

no numero em comparação á muki- ^^-^^^^'

daó infinita de inimigos que os cer-
^^^""^^ *

cavaõ , em lugar de fe unirem em ^' ^0x0

huma taó grande dillancia da fua pa- ^^ ^'^^"

tria contra taó poderolos Principes ,
^''^**^ ^^'

que fofriaó o ícu jugo com impaci-
^''^'^^•'^~

encia , chegafíem aos termos de fe
^^^^^^

degolarem , de fe deílruirem entre íi

para íarisfazerem á ambição de alguns

lediciofos.

Porem em fim D. Simaó de Me-
nezes tendo feirado o Teu prizionei-

ro 5 e Chriftovaó de Soufa tendo-Te

declarado abertamente a Teu favor ,

Sam.paio fe vio obrigado a fazer-fe

mais tratavel. Deo ouvidos ás nego-
ciaroens , e confentio na efcolha de

13 luizes. Os dois com.pctidores fo-

râó fequeftrados , e defpo]ado3 de toda
a admlniítraçaó are á fentença difiniti-

tíva. Porém como todos os juizes ti-

nhâõ fido efcolhidos no deftriclo de

Co-
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'
'- Cochim y que eraó quaíí todos crea-

Ann. de raras de Sampaio , ou do Intendente

J. C. da Fazenda , o que Mafcarenhas tinha

j-27. desfarçado com muita facilidade uni-

\ camenie pelo bem da paz , Sampaio
D. JOAO £q- confirmado ^ e Malcarenhas con-
iii. REI.

(^gj^^^Q a tornar para Portugal. Re-
cebeo elle eíla decifaó com mais conl-

TEDRo
tancia do que o feu competidor tive-

WAScA-
j.^ goílo d'ella. ElRei recompenfan-

kenhas^Jq
a fua moderação o fez Governa-

E LOPO
^Qj. jç Afamor , efperando que elle

DE SAM-
2hc fizeíTe huma juíliça mais inteira

íAio GO- como nos o veremos depois.
VERNA- ^g m.efmas paixoens que caufa-
PORES.

^^^^ tantas perturbaçoens no Indoílan ,

reinavaó nas Molucas com o mefmo
Império , em. hum campo mais aperta-

do na verdade , porém também com
circunftancias muito mais odiofas. D.
Garcia Henriques que rendia António
de Brito peio requerimento que o
mefmo Eriro , rinha feiro , teve todos

os incómodos para o fazer traravel ^

e obrigaio a lhe reílituir o Gover-
no. D. Garcia obrava fem nota e

com boa Fé. Brito íó fe occupava
dos feus intereíTes. Os fubalternos

achando o feu entereíTe em os embru-
lhar 5 os pez eraó em eítado de che-

garem ás uliinias^ muitas vezes hum
con-
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•contra o outro. A narração de todas

eftâs coifas canfaria pela lua extençaó Ann. de

e deAroft ria por fuâ indignidade. Êm J. C.
íim Brito rcftituio o Governo a D. j-,_
Gracia , e dcpo'3 de ter contraílado " \
ainda muito longo tempo cem elle 5°' '^^'^^

íuílentado por huma multidão dos da ^''* ^^''

fua facçpó ,
partio com elles para ás

Ilhas de Banda , deixando a íeu fuc-
^^^^<^

ceíTor , a quem tinha tirado tudo o
'^^^^^^'

que pode d'hom.ens e de muniçoens ,
^'^'^'"*'^ >

a fombra fó d'huma efpecie de Go- ^ lopo

verno ^^ ^-^«-

D. Garcia reduzido a eik fitua- ^^^^/^^^

çaõ , fe vio obrigado a dar a paz ao ^'e^^'^"

Rei de Tidor , com a condição que ^<^^^s*

reíliuiiria a artilhcria , e os effeitos que
tmha tom.ado aos Portuguezcs, os pre-

íioneiros , e ainda os dei errores. Eíle
,

cançado da guerra , fó fe occupou do
penfamento de fazer efta paz mais fo-

íida. E como elle fabia bem, que o
naó confegucria , em quanto tiv^elle

o Cachil Aroes por inimigo peíToal ,

Í)enfou em o meter nos feus enteref- ^

es 5 e lhe ofFerecer fua filha em ca-

zamento. O Cachil li fongeado de hu-
ma aliança que favorecia a fua ambi-
ção 5 e as íuas pertençoens , aceiíou

os feus ofFerecimentos de boa mente ,

ç fe reconciliou de boa Fé com o
que
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que confiderava já como feu fogro.

Aí.N. de Apolítica de D. .Garcia neílaoc-

J. C. cafiaó foi hum obílaculo á probidade

j-27. de que fe tinha adornado até entaó.

- Coníiderou efta aliança como a fua
r>. joAO

pg^^jg^ 5 e a de todos os Portuguezes
III. i^Ei.j,^

j.^- odiofos 5 que fó íe conferva-

vaó pela divifaó d'eíles Ilheos , de
lEDRO

forte que fe reíolveo a perturbala de
MASCA- qualquer modo que podeíTe fer ^ e fó
.31ENHAS

5 ^ coníeguio por crimes amontoados.
E LOPO -js^T.^Q achou outro pretexto mais alia-
DE SAM-

Jq q^g ^^ execução do tratado de paz
PAiOGO-q^ç acabava de fazer , ainda que fa-
^^^^"'^'

bia bem que eíla execução era impof-
j^ORES.

f^^,g2 nas circunílancias , e naó devia

ter lugar fenaó no efpaço de féis me-
zes, que tinhaõ lido eftipulados. En-
viou logo arrebatadamente pedir a Al-
manfor 5, Que lhe reílituiíTe fem de-

55 mora o que tinha tirado aos Portu-

35 guezes 5 e principalmente a artilhe-

35 ria. „ Eíle Príncipe, que naó pene-
trava o myílerío de huma propofiçaó

taó oíFcníiva na {ubílancía e no mo-
do 5 lhe fez reí]3onder 3 ., Qiie naó

55 dcfeiava mais do que fatishzelo ;

35 que pofto que o tempo , que dava o

35 tratado naó tiveíTe ainda efpirado ,

35 eftava eílc pronto a dar o que ti-

,3 nha em feu poder 3 porém no to-

35 can-
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l,, cante a artilheria , que tinha fido ^

,5 deílribuida por elle , e íens aliados ^ A::n. de

era prccifo ao menos que tiveííe a ]. C.

„ paciência de a mandar bufcar , no i^-?^

„ que elle trabalharia inceíTantemente^

„e lo^^o que tiveíTe faude , para o °- "^°^°

53
que elle mefmo D. Garcia poderia ^^^' ^^'^*

jy contribuir , íe lhe quizeíTe enviar o

3, feu Medico. „ D. Garcia moftrou í'^^^^

convencer-íe d'eíl:as rafoens para ter
^'^-^sca-

lugar de fe desfazer deíle mfelis Frince- 'lenhas ,

Í)e 5 que lhe aprefenrava elle meímo ^ ^^^^

lum meio taõ tacil. Porque por hu- ^^ ^^^^'

ma fraqueza de que Í6 as almas mais i'-^'Ogo-

viz faó capazes , em lugar d'hum ^'^rna-

medico , lhe enviou hum que o en- dores.

venenaíTe , que feguindo as inífruço-

ens que tinha recebido ^ fe conportou

com tanto artificio , que miílurando a

tempo o veneno com os feus reme-
ídios , meteo o infelis Rei na fepul-

tura em breves dias , dando alem dif-

to todas as moílras de attençaó , e de

zelo para o curar.

A Cidade de Tidor eílava ainda

nos primeiros m.ovimentos da aflição,

e da ccnílernaçaó, que lhe caufava a

perda do feu Soberano , quando D.
Garcia olhando ifto mefmo como hu-
ma nova occafiaõ

, que era precizo naó
deixar efcapar ^ redobrou ai luas inl-

tan-
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> — tancias com mais vivacidade , e fez

Ann. de dizer no mefmo tempo ,, que elle de-

J. C. 55 clarava a guerra fobre o menor def-

j _,_ 5, cuido 5 como fobre numa recufa-
" \ ,y çaó. „ O Confelho íurprendido, ref-

D. JOÃO pondeo do mefmo modo que o tinha
III. REI. fgifQ Q j^ei Airnanfor. „ Que nao

„ defejavaó nada tanto como dar aos
PEDRO

,, Portuguezes a fatisfaçaó que pediaõ,
MASCA-

^^ e viver em paz com elles
; porém

RENHAS,^^qye fizeiTcm attençaõ á impollibili-

^ LOí^o
^^ Jade da coifa. Ajuntou que a Ci-

DE SAM-
^^ Jade eftava aclualmente cheia de

PAIO GO-
^_^
perturbação , e de luto ;

que fó ef-

VERNA-
^^ tava ocupada do cuidado de pagar

PORES.
^^ as ultimas obrigaçoens ao Rei, cu-^

33 jo cadáver eftava ainda expoílo
; que

5, nada eftava determinado fobre a ef-

5, colha do feu fucceífor
,
que lhes def-

,5 fem ao menos tempo para chorarem

53 o feu Soberano , e para tomarem

„ outro. 5,

Eftas razoens que teriaõ tocado

o coração d'hum bárbaro 5 naó fize-

raó nenhum.a impreíTaó fobre hum ho-

mem 5
que tinha renunciado a todos os

fentimentos da humanidade. E como
clle eftava já preparado para o golpe

que queria dar , apareceo inopinaaa-

mente á vifta de Tidor com os Ter-

natianos coadufidos pelo Cachil d'

Aro-
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Aroes ^ que tinha reílituiao ao feu

Eílado natural de ódio para os feus Ann. de

antigos inimic;os , e com huma parte ]. C.

da lua guarnição 5 todos os homens, 1^27
que fó rerpiravaó roubo , Tangue , e .^^

fhortandade. Os Tidorianos elpanta- i>. joao

dos por efta incurfaó taó pouco efpe- ni. rei.

rada , naó tiveraó mais tempo que pa-

ra fe falvarem nos matos 5 abandonan- pedro

do a íua Cidade á pilhagem dos feus masca-

infames arrebatadores , e á defcriçaó renhas ,"

das chamas que a deítruinem. e lopo

Eíles horrores tendo dado idea de sam-

aos Ilheos deíla viíiiihança
,
que os paio go-

Portuguezes eraó gei^te fem Fé , e verna-

fem lei , os excitarão de modo ccn- dores,

tra elles
,
que lhes fecliaraõ todos os

portos 5 e que ò.z{às, entaó os teriao

exterminado , fe as forças correfpon-

deííem aos delejos 3 e aos jullos mo-
tivos da fua vingança. Deos moílrou
querer-lha dirigir , ou ao menos lhes

apreientou alguns luzeiros pelo retor-

no dc3 Caílelhanos.

O Imperador Carlos V. períua-

dido íempre de que as Moiucas ef-

tavaõ na íua partilha , e certificado

do feu defcobrimento , e da Tua oílili-

dade pelos que tinhaó voltado no ce-

lebre navio a Fiãoria , fez partir de
Sevilha outras féis embarcac:oens. Só-

men-
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mente dois depois de diverfas aven-

Ann. deturas chegarão ao porto de Camafo

]. C. no Reino de Tidor. Foraó recebi-

^^ dos pelos Tidorianos como hum foc-
^^''*^ corro vindo do Ceo. D. Garcia avi-

D. joAofado da Tua chegada penfou logo no
ui. PxEi.meio de os deílruir. Os Caílelhanos ti-

nhaó a mefma vontade j
porém muito

PEDRO fracos huns e outros , Te reípeitaraó

MASCA- Martinho Inigues de Carquifano , que
KEKHA? 5 commandava os Caílelhanos, fó tinha

E LO to 300. homens , e íe tinha vifto obriga-

DE SAM- do a queimar hum dos/ léus navios.

PAIO GO- D. Garcia eftava reduzido a hum mui-
vERNA- to pequeno numero de gente. AíKin
DOJiES. todo o principio ít: panou em proteíla-

çoens y e em citacoens ^ depois do que
le acommodaraó por naó poderem fa-

zer peior.

Porém os Caftelhanos tendo fei-

to crefcer muito o preço dos géneros
que pagavaó mais caros do que os
Portuguezes , o entereíTe obrigou a ef-

tes a fazerem hum esforço. D. Gar-
cia foi o primeiro a romper a paz,
poz no mar huma pequena frota de
concerto com os de Ternare , e veio

apreíentar-fe debaixo do forte
,
que os

Caílelhanos tinhaó levantado. E com
eífeito lhe meteo a pique o feu na-

vio , que era o único remédio dei*

les i
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}-es j
porem foi taó maltratado da ar

tílharia dos feus baluartes ,
que foi A::\ . de

í)bri2ado a retirar-fe com perda, e a }. C.

coníentir cm hum novo ajufte , cn- 1527.
viando a decifaó dos feus debates á -

das fuás duas Cortes : depois do oue

íorao bons amigos.

Ainda a fua prefença o fez mais

pernJciofo do que útil. Efte homem,
que fe tinha deítinguido por taó belas

*

acçoens nas índias , c principalmente
^^^'"-"^^ 9

no ultimo negocio de Calicut , naó ^ ^^^^°

era já o meínio. Era eile hum flase-
1 / T-x . r j ?Aio GO-
l-o que Deos parecia ter relervado na

lua cólera para deftruir todas as coi-

las. Cjs prmcipios rorao muito bexos.

D. Garcia o recebeo com amifade , e

ihe entregou o Governo com hum mo-
co agradável. Os Caftelhanos o en-

viarão faudar, e moftraraó defejar vi-

verem bem com elie. Porém pouco
der-ois D. Gcorie rcfpondeo mal a

todas eftas demonílraçoens. Tirou a
feitoria ao que a tinha ,

para a dar á
outro 5 feguindo a ordem que tinha

recebido de Mafcarenhas , de quem
tinha a fua commiffaó. Difgofiou os

Caftelhanos com novas proteftaçoens
fem. algum effeito ; finalmente fe

embaraçou cruelmente com D. Gar-
cia.

D.
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" D. Garcia , e elle quizeraó reme-'
Ar.N. cie (liar a huma defordeni que arruinava

J. C. o commercio da Coroa : os lubalrer-

1527. 1^03 a caufavaó j embaraçavaó-fc pouco
' de prejudicarem o bem do eílado , com

D. JOAO ^ ^ -^ .^ , ^- P '

tanto que niiio acnaliem a lua van-
* tagem. D. Garcia primeiro fe oppôz á
ilTo. Menezes da meíma/orte ; porém
eíles fubairernos que temiaó íempre
que os hmitallem as luas obrigaçcens,

RENKAS 5r-'rJ J •
""

c
' lerviao-le de tudo para atiçarem o ro-

E LOPO J J- r ' r-i\ C T"eo da dlvilao entre os Chercs. Ti-

_ nnao-no conleguido entre Bnto e
D. Garcia. E igualmente coníegui-

raó embaraçar elle bem com Mene-
zes.

O primeiro motivo de rotura fo-

a obrigação que Menezes quiz impor
a D. Garcia de tornar a Malaca pela

Ilha de Borneo
,
para acabar de dcí-'

cubrir efta derrota. D. Garcia , que
tinha entereffes na Ilha de Banda ,

e fazia conílruir aélualmente hum jun-

co á fua cuíla , naó quiz fazer nada.

Trabalharão para os acommodar. Me-
nezes afrouchou das fuás pertenço-

ens , e prometeo naó enviar nin-

guém por eíla via : com tudo fez par-

tir Vazco Lourenço em huma carra-»

ca ; infracção de que muito fe irritcq»

Garcia»

Fout

VERr:A»
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Pouco tempo^ depois fendo morto

Martim Inigues de Carquifaiio . Fernaii- Ann. de

«jo dns Torres
5 que lhe tinha íiiccedido, J. C,

iiaó goftando das viílas pacificas de 1^27.
feu predeceííor

, perturbou logo huma
paz que naó podia fubfiítir por mui- ^' ^^-'^'^

to tempo entre duas naçoens inimi- ^^*' ^^^*

gas naturalmiente , e zeiofcis huma da

outra. Armou huma galera , e andou ^^^^^-^

á corfo dos Poriuguezes. Menezes ^^^^^a-

querendo vingar-fe , embargou o Jun-
^^^^^^^ 3

CO de D. Garcia , e enviou huma or- ^ ^^^^

<lem aos que nelle trabalhavaó para ^^ ^•'^^^"

que vieíTem á fua prefença. D. Gar- ^'^''^ ^°"

cia mais irritado por eíle novo proce-
"^'^^^-"^

dimento fez muito eílrondo. Tendo- ^^*'^^s-

fe irritado os ânimos , e tendo efca-

pado a Menezes alguma paiavra mal
dirigida , D. Garcia mereo maó á guar

niçaó da fua efpada , como para pe-

dir fatisfaçaó. Eíla acçaó criminal

contra hum primeiro Olíicial , fendo

inftígada pelos partidiftas de Governa-
dor, Menezes enviou ordem a D. Gar-
cia para vir meter-fe nas prifoens da
Fortalefa. Garcia recufou , e pôs-fe em
defenfa. Menezes fez apontar huma
peíTa d^artilheria febre a fua caía. En-
tão D. Garcia movido , obedeceo , e

fe meceo na prifaó.

Os partidiftas d'efle ,
julgayaò que

O
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•- — o Governador fe acomodíiria com ef-
Ann. de ta fubmiíTaó , e o deixaria parrir. Po-

J. C. rcra Menezes moílrando-fe rcíbluto

1527. de o enviar ás índias carregado de

D JOA.Ó
^^'^'^^^ ^ recorrerão ás intercelToens , e

in. REi.^^^^^° ^entervir o Cachil d^Arocs.
* Eíle naó obtendo nada , ameaçaó de

^_^„^ fe unirem aos Cafteihanos , e de le-

varem as coiías ao fim, Menezes mo-

RENHAS ^'^*^^ £5^^ ^^^ aílucia 5 fe reconciliou
^^^""^ ^ ^ com D. Garcia, e obrando ambos de
t LOrO 1 T-, / . ^ - ,

boa re , viverão al2um tempo emDE SAM- .
-'

, . ^ ^ A

^ _ muito srande uniao.
PAIO GO- ^ »

• 1 ' ^

Us que a tinhao procuraco com
tanto ardor , naó a queriaó já , ou le

arrependerão de a terem coníeguido,
e nada omitirão para a romper. De-
pois de todos os prelúdios das falfas

relaçoens e fuppoficoens , perfuadiraó a

D. Garcia
, que Menezes tinha íobor-

nado peíToas para o fazer aíTacinar ,

e lho lizeraó certificar por hum negro
do Governador que elles tinhaó fubor-

nado. D. Garcia recufou muito tempo
de crer eíla impoilura , de que cuíla

a periuadir-fe hum homem d^honra.

Com tudo perfuadio-fe por fim. O leu

primeiro penfamento foi entaó de pre-

venir hum aííacinio por outro -, porém
embargando-o o horror d'eíla acçaó ,.

mudou 5 e tomou o partido de pren-

der
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der Menezes , de o deípojar do Go
verno , de lhe fub^iruir algum d'en- Akn. de

tre as luas crearuras y e de toriar J. C.

com toda a deligeacia para ás índias, 1527.
para acautelar as impreíTocns que po-
\ • C 1 \ \y CV ri J D. JOÃO
deria fazer hum ^olpe d cite eítronao.

T- 1 rj "
1 J-J III. REI.

Tendo lido tomadas as mediaas

com tanta mais certeza por Menezes
naó deíconfiar de nada , os conjura-

dos entraõ na Fortaiefa , entraó ^^-"^^^^^^

na camera do Governador onde faó " ' *

bem recebidos. Jogaó , e no forte do ^ ^^^'^

jogo D. Garcia o a^^arra , refiíle el- °^ '^'''

le com vigor 5 deLare-íe
j
porrm ven- ^*'^'°/^^"

eido pelo numero , he pofto á feitos,
verka-

fechado na torre , e D. Garcia reco-
^°^^^*

nhecido por Governador cm feu lu-

gar.

Com tudo D. Garcia conílderan-

do à fangue frio a lua acçaó , e an-

tevendo todas as coníequencias , logo

fe arrependeo , e naó teve outio cui-

dado do que accomodar eíle negocio

tratando como o feu prefioneiro. Me-
nezes concedeulhe quanto elle quiz ,

e tanto que fe pôz em liberdade , ten-

do proteftado de violência ,
procurou

a juftiça da fua caufa. Porém D. Gar-
cia tinha tomado as fuás medidas ^ ti-

nha encravado a artilheria da For-

taiefa 5 preparado o Navio de Pedro

Tom. IIL D Bo-
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— Boteiho 5 e fez-íe á vela. Menezes
Akn. de naó podendo oprimir a peíToa d'huni

J. C. inimigo 5 oue lhe havia eícapado , lhe

j-,_ fez o feu procefib nos termos co-

. mo a hum criminofo de Eftado , e o
D. joAO

c^^yjQJ ^Q Governador de Malaca.
11!

.

REI. p^2 pariir no mefmo tempo Vicente

da Fonfeca para correr atras d'ciie ,
TEDRo ç feguilo até ás Ilhas "de Banda. Fon-
MAscA- fçr^ fg2: tal diligencia

,
que chegou

RENHAs 5 ^j^tres de D. Garcia. Eilcs armavaô-fe
E LOPO

}^^^i^ contra o outro
j porem Fonfeca

DE SAM-
j^-^^jg deftro , tanto fez que o defalvo-

PAio GO- j.^ ^ Q ii^Q toma o feu navio.
vERNA- Os habitantes de Tidor , ajuda-
DORES. Jq3 pelos Caftelhanos tinhaó poílo a

fiia Cidade em defenfaó 5 e fortiíicados

com a alliança do Rei de Gilcio ^ tra-

balhavaó furdaniente ehi dertruireni es

fcus inimigos 5 muito occupados ellcs

mefmos a fc deftruirem. Depois da

fugida de D. Garcia , D. Gecrje àc

Menezes fe achava mais apertado.

Naó lhe vinha foccorro aigum de Ma-
laca , nem das índias. Os liheos que
CS Portuguezes rinhaõ alienado , naó
levavaõ mais nada á fua Fortalefi.

Os Caílelhanos peio contrario recebe-

rão novo reíbrío
,
que lhes tfonxe Ál-

varo de Saavedra
, que vinha da no-

va Hefpanha. Soberbos com a fua fíN

perio-
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períoridade prezente ^ fe juigaraó em ^
obrigação de obrarem como inimigos , Ann. de
e de romperem huma paz forçada^

J. q^
que 03 dois partidos fó tirihaó guar-

dado 5
porque naó podiaó deílruir-íe. ^ ^'^

Menezes foi avifado a tempo , e fe ^- •'^-'^^

preparou. Saavedra commandava hu-'''- ^^i.

ma Galiota , e era acompanhado das

Carraças dos Reis de Tidor , e de Gi- pedro

lolo. Fernando Baldaia ^ e Affonlo de los masca-

Rios enviados por Menezes, e que hum rekhas ,

commandava hum huma gaiiota, e oe lqpo

outro huma fuíla, vieraó ao encontro de sam-

d'elles com os de Ternate , que o paio go-

Cachil d'Aroes condufia em peííoa. verna-

Encontrandofe as duas frotas 3 as duas dores,

galiotas fe attacaraó huma á outra

com muita paixaó. Os dois Chefes
eftavaõ animados do mefmo ardor ;

porém a vicloria fe declarou pelo Caf-

rclhano. Baldaia foi morto, tomado o
feu navio , e o reílo da frota poílo

em fugida. Menezes fe vingou logo
d'eíla aíFronta. D. Álvaro de Caftro

tendo chegado por acafo a Ternate ,

Menezes efcolheo tempo em que os

Caílelhanos fe tinhaõ dividido para

alguma expedição j cahio a tempo fo-

bre Tidor , que queimou feguncfa vez,
e reduzio os Caílelhanos a fazerem
huma paz vergonhofa , de que huma

D ii das
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das principaes condiçoens foi
,
que el-

Ann. deles Tahinao das Molucas , efe recirariao

J. C. para algumas Ilhas vifmhas , onde lhes

j-27. permitlriaó que íe confervaíTem até que
*- os íeus direitos foiíem regulados na

^- ^'^^^ Europa.
111. KEi. O Rei deTernate eftava fempre

como prefioneiro na Fortalefa com
i-EDRO ^g Principes feus irmãos. Elie come-
MAscA-

ç^^,^ ^ ^gj. ^g idade para poder en-
RENHAs

5^j..j^^ nos negócios i
e caufava inquiera-

E LOPO
ç^^^ j^ ç^^ morte a diííipou ; porém

DE SA.M-
^11^ fg2 nafcer a idca do veneno que

PAiOGO-ji^g tinhaó dado. Fizeraõ cahir a fuf-

^'^^l^''"
peita fobre o Cachii d^Aroes. O po-

DORES. ^^ ^^^ teftemunhou reílentimento ,

e o moço Aialo , irmaó do liei mor-

ro 3 foi reconhecido depois d'elle uni-

verfalmente , fem que nunca a Rai-

nha fua Mai , que tinha tornad3 a

Ternate ,
podeíTe alcançar que lho ei-

tregalTem , e que lho pozeíTem ern li-,

berdade.

Com tudo o Cachii d'Aroes co-

meçou a ter delconfianças do Cachii

Valaco ,
por quem Menezes moftrava

rer mais confiança e coníideraçaó do
que por elie. Eíla preferencia o alie-

nou dos Portuguezes , e atiçando no
feu coração o fogo do ciúme contra

cfte rival _, lhe fez jurar a fua ruina

. e
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PAIO GO-
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cs.dc feus proteclores. Eile acufou

Vaiaco de muitos crimes , e principal- Ann. de

mente de fortilegios , e de malefícios, ]. C.

de que eftas naçoens rriperíliciofas faó 1527.
fempre de medo infatuadas , que a fu- -

r , ^, ,
1 r^ D. JOÃO

poziçao lo he capaz de cauiar eran-

des revoiuçoens entre ellas. hlle o

oprimio tanto ,
que Vaiaco foi obri-

fado a refugiar-fe na Cidadella. Na-
^^

a teve ainda fes^uro neíle azilo. A-^
,

. ^j PvE>:has ,
roes o repetio com altivez. i\lenezes '

eileve embaraíTado
,

queria entregnr

hum amigo , que ló era perfe^uido por

caufa da eftimaçaó que delie tazia. D'
^

outra parte queria confervar Aroes
, que

era para temer. Nefta perplexidade ,

^^^^

ajuntou o feu coníeiho. Vaiaco to-

mou entaó máo agouro , e temendo
de fer entregado ao leu inimigo , de
quem fó podia eiperar huma morte
cruel , fe precipitou d'huma janela, e

fe matou.
O ódio deíla morre cahio todo

fobre Menezes
; que o pode perceber

do reslrlamento d'Aroes , e da aver-

faó do Publico. Era cila tal
,
que ie

podeffem livrar-fe de todos os Portu-
guezes ao mefmo tempo , o teriaó feito

fem falta. Hum ódio que fcnaó pode fa-

tisfazcr fe une a tudo , e ate ás nie-

nore* meudezas quando ellas devem
dela-
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— defagradar áquelle que fe aborrece ,

Ann. de e a quem "nao fe poáe fazer todo o mal

J. C. que fe queria. Menezes criava huma
j -27. Javali da China, de que lhe tinhaó fei-

'. to prefente. Eile animal odiofo , af-
D. JOÃO

^^.^ pQj. pçj.j.g^ççj. ao Governador 5 co-
111. REI.

j^Q pQj. Çqj. (leteílado pela lei de Ma-
homet 5 de que os de Ternate faziaõ

PEDRO
profiíTaõ, foi morto por naõ fei quem.

MASCA- ^lenezes concebeo por ifto muito gran-
PENHASj^g indignação , e fufpeitando defte fa-

^ ^^P° ao no Cachil Vaidua tio do Rei , e
BE SAM- Chefe cia Religião , efte homem vio-
íAio CO- lento e altivo, feguindo fó os movi-
vERNA- nientos da fua paixaõ , fem refpeitar
PORES, huma peíToa taõ próxima do Sobera-

no , e que fe ccnfervava taõ ligada ao
coração do povo pelo feu carâ(Pfer ,

elle o fez arrebatar , fó fobre a fupo-

íiçaõ de que tinha íido o culpado , e
o . fez fecnar nas enxovias da Forta^

lefa.

Huma acçaó taõ temerária naõ
podia fufíientar-fe, e fe vio logo obri-

gado a foka-io ; porém fazendo-lhe ti-

rar os ferros , lhe fez esfregar toda a

cara d,hum modo indigno com a gor-

dura d'eíl:e animal m.crto ; atronta a

mais fringuinaria que fe podia fazer

ao ínfimo dos Mufulmancs. Vaidua
teve o coração taõ penetrado de dor

e
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c c.e vergonha ,
que naó podendo fo

trer efte infiilto , elle mefmo fe con- Ann. de

denou a hum defterro voluntário , an- ]. C.

dando de Ilha em Ilha para íublevar 1^-27.

todos os habitantes contra huns hof-

pedes 5 que lhe levavaó taó longe a ^' ^^'^

audácia, e a infolencia.
^'^* ^^^**

Irritando-fe os ânimos cada vez
mais por efta condufla inprudentc de

^^^^^

D. Georje ninguém oufou mais apro-
^*-^^*^'^"

ximar-fe ao force , onde a fome fe
^^^"^^ y

fez fentir pela falta de viveres. Me- ^ ^^^^

nezes que bem via , que era ellc hum "
"

eífeito do ódio que lhe tinhaõ , agra-
^-'^'^^O"

vava fempre o mal cada vez mais ,
^'e^^^-^*

em vez Aq o adoçar, e mandava tomau ^^^^^^*

viveres por força ás cazas. Os feus

taõ temerários como elle , hiaó em qua-

drilhas como a fazer correrias , ora

para huma parte ora para a outra ,

como em paiz inimigo , ajuntando fem-
pre o inlulto á pilhagem. Os Iheos

perdendo a paciência , fe poferaó na
defenfa e os maltratarão muito. Os
de Tabona particularmente tendo-o
feito com mais eilrondo , e felicidade,

D. Georje fez apanhar o Chefe da

povoação e dois prmcipaes. Fez cor-

tar as maós a eítcs , e fazendo atar

as do Chefe atras das coílas , os Fez

expor a dois caés de fila fobre a bor-

da
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da do mar. Eíle infeliz fe deFendeo por
Amn. de aigum tempo ; porém naó podendo re-

J. C. fiítir no eítado em que eílava , dei-

j -28. tou-fe á agua ; os caés o feguiraó mais
*. aíTanhados. Elle Te vaieo dos pcs , edos

D. JOÃO
jjgj^j-g5 como hum homem aamnado ,

111, REI.
^^^ queredufidoá morrer, cedeo meio
defpedaçado , e meio afogado.

^^^^
. Eíle expeíftaculo d^hcrror fez tre-

vAz DE ^çj. j-qJqs qs qyg eiiavaó prcfentes ,
SAMPAIO

Q^j q,^g Q ouvirão contar, isaó confi-
GOvER-

(^eravaõ os Porcuguezes fenaó como
KADOR. rnonílros ,

que era precizo extermina-

los. O Cachii d'Aroes fomentava pu-

blicam^cnte o defgoílo geral , e verda-

deiramente tudo era para íe temer.

D. Georje o fentio , mas para acau-

telar o mai que elle previa 3 poz o
cumulo á deíefperaçaõ d'eílç povo ,

e aos feus crimes. Por quanto ou
foíTe Cachii culpado , cu lhe impu-
raíTern hum crime , lhe fez fazer o
íeu prccefTo , conio fe elle tiveííe

obrado d'acordo com o Tutor do
Rei. de Tidor para fazer morrer cada

hum o fcu piipillo 5 e fe apoderar da
aucloridade E.eal. E fobre cãc fun-

damento verdadeiro , ou falíc , o fez

degolar puMicamxnte íobrc hum ca-

datalfo. O medo, e o terror deíle caf-

tigo foraó taes
,
que Ternate foi aban-

do-
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donado peles feus próprios habitantes,

e que cada hum , e a Rainíia mef- Ann. de

ira 5 fugirão ,
para naó eftarem mais J. C.

opoílos a fimilhantes barbaridades. 1528.
Depois do triumfo que Lopo Vaz

de Sampaio ganhou íobre o feu con-'^"
^^'""^

corrente , fe aplicou aos negoc'os do ^"' ^^'^^

Governo de modo que fizeíTe jul-

gar que era digno d'elle , e elle o ^^^^

fora com. eífeito tanto ou mais do que ^'^^ ^^

muitos outros , a naó fer tudo quan- ^•'^-•^^'a'*^

to tinha íeko para nelle fe eftabele- <^o^'er-

ccr comia todo o direito , e toda a juf- -"^ador.

liça. Acom-cdou-fe com a maior par-

te das creauiras de Mafcarenhas por
í^olitica 5 e facrincou alguns outros i
íua vingança. Georje Cabral que fe

tinha alegrado de hir levar a Mafca-
renhas a noticia da fua promoção , foi

accufado por Pedro de Faria. Eíle tro-

cou contra vontade o Governo de
Goa pelo de Malaca. D. Georje de Me-
rezcs

, que Mafcarenhas tinha enviado
ás Molucas , teve também logo hum
fucceííor nomeado, auc foi Simaõ de
Souza Galvaó ; porem a iníilicidade

de ambos quiz
,
que eile nunca alli che-

gaífe. -Hum.a furioía tempeftade ten-

do-o deitado no porto a Achem taó

difgcílozo 3 e taó fatigado
,
que a pe-

nas os feus que chegavaó a 70 ,
po-

diaó
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'-diaó comfigo , foi elle logo inveftido
An::, cie por huma multidão de pequenas em-

J. C. barcaçoens que cahiraó fobre elle. Sou-

1528. ia peleijou com tanta reioluçaó , na5
' obítante o trifte eftado em que ef-

D. JOÃO c c ^ ^ T-

III R
^^^^

' ^^^ *^^
S'^' ^ todos. Tor-

nando a começar o combate no ou-
tro dia 5 elle os makratou tanto , que
Jhes tirou o dezejo de tornarem avir.

Porém hum infeliz forçado dezertor

rendo liido avifar o Rei do eílrago a

que cílava redufída toda a equipagem
áeCtQ navio-, 03 inimigos tornarão ter-

ceira vez ao combate , e achando-o

fem força , e com. a impoíííbilidade de
fe defender , fe fizeraó fenhores d'eí-

ie , matarão a maior parte com o íeu

Capitam , e ío pouparão alguns , que
o Rei de Achem confervou , para fe

fervir quando folie precizo , como ve-

remos mais adiante.

Francifco de Sá, que Sampaio ti-*'

nha defpachado para hir edificar hu-

ma Foriaiefa á Sunda no Norte da

grande Java , naó fez huma viagem
inteiramente defgraçada ;

porém naa
foi multo proveitoza. O Rei que rinha

folicitado a allinnça dos Portuguczes , e

elle foccorro , tinha fido vencido , e dei-

pejado por hum dos feus viíinlios , con-

tra quem elle procurava huma protec-

ção»
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çaó. Efte fe pôz em eílado de de

íenfa , c fe achou alli á chegada de Ann. de

Francifco de Sá , que a tempeítade J. C.

deitou ahi , mais depreíTa do que po- o

deria chegar; de forre, que depois de ^ \
ter perdido hum dos feus navios

,
que o °- ^o-^^

máo tempo tinha feito encalhar na Cof- i^i* ^^^*

ta, e trinta homens que os bárbaros

degolarão , Sá foi obrigado a tornar pa- lofo

ra Malaca , fem ter pedido fazer nada. vaz de

Sampaio dcfpachou depois os Na- sampaio

vios de tranfporte para Portugal , c en- o o ver-

tregou Mafcarenhas prefioneiro á An- nador.

ronio de Brito , que foi encarregado

de todos os proceííos verbaes d'efte ne-

gocio. Deo á Joaó Déça , feu cu-

nhado as provifoens do Governo de

Cananor , e o encarregou ao mefmo
tempo de crufar fobre a Coíla do Ma-
labar por algum tem.po com huma
frota que lhe fez preparar. Enviou
igualmente Chriílovaó de Mendonça á

Ormus
5 para aili fuccecier a Diogo de

Mello Juíarte , que tinha acabado o
feu tempo. Martinho Affonfo de Me-
lo Jufarte parente d'eíle , e do Gover-
nador foi deílinado para hir levantar

a Fortalefa de Sunda , o que Fran-

cifco de Sá naô poderá confeguir. Si-

mão de Melo fobrinho de Sampaio te-

ve ordem de hir crufar para ás Mai-
di-
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divas 5 e António de Miranda 'd'Aze''

Ann. de vedo 5 General do mar dn;s índias 3

J. C. partio com hiima frota de 20. navios

is'28. P^^'^ ^^'^ crufar para o eftreito de
*, Meca.

D. JOÃO Sampaio moílrava querer hir pef-
m. REI. foalmente , como para fe defobrigar

do juramento que tinha feito de hir
LOFO attacar a frota , e R^ais Solimaó j po-
vAz DE j.£.j^ í|Iq e^g^ f^ l^y^Yi fingimento. Que-
sAMPAio j.j^ fazer-fe rogar para que ficaíTe nas
covER- jndias , onde a fua preíença era ne-
uADOR. celTaria , e elle naó ignorava o que

tinha acontecido ao General Muful-
mano do qual todos os projeílos fc

reduzirão em fumo por fua morte.

Rais Solimaõ tinha lizongeado Sultão

Selim 5 com-niunicando-lhe as grandes

idéas que tinha fobre as índias. So-

limaó íiiho de Selim
3
que fuccedeo

a feu Pai , e que tinha taõ grande

alma como elle , enviou a Rais So-
limaõ 20 galeras , e fmco galioens que
tinhaó feito no porto de Suez. Hai-
darin Bacha 'teve ordem de as condu-
íir á Ilha de Camarão , onde èftava

occupado a conílruir a fua Cidadella.

Porem Haidarin , em lugar de lhe

entregar eíla frota , fegundo a orJem
qi-e tinha , teve difputa com elle fo-

bre ciúmes de prudência , e fe livrou

CO-
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como fe tinha elie mefmo livrado cie ~
Emir Hocem. Muftafa , e Sofar pa-xA.NN. de

r-entes de Rais Solimaó o vingarão J. C.

fazendo morrer Haidarin> Temendo 1528.
depois o caftigo devido ao feu crime

,

foraó aprefentar-fe á Adem
,
para le ^* ^^-^^

ampararem com as tropas que tinliaó "'* ^^^'

reduzido
i
porém naÓ o podendo con-

íeguir , fe retirarão para o Rei de ^^^'^

Cambaia , onde foraó procurar hum ^''""^ ^^•

afylo contra a Porta , como eu di-
Sampaio

rei depois. A maior parte da frota gover-

que naó os quiz feguir , vendo-o fem^'-'^^^^*

Chefe , fe retirou para Suez.

Déça moilrou o feu valor fobre

a Coíla do Malabar , e alli foi deve-
dor á fua boa fortuna que lhe apre-

fciitou belas occaíioens. Fez mais de

50. prefas, queimou Mangalor, e mui-
tos outros lugares, e em fim brigan-

do com o celebre China Cutial , o
desbaratou. De 60. paráos que tinha

Cutial queimou, ou mcteo a pique
muitos , e tomou a maior parte.

Fez priíionelro a elle mefmo com
i<^500. homens

,
perdendo niílo pou-

co 5 c naó lhe deo liberdade , fe-

naó depois de ter tirado hum grande
refgafte.

.

Martinho Affonfo de Melo , foc-

correo a tempo o Rei de Coia allia-

do
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• - cio dos Portuguezes na Ilha de Cei-

Akn. de iam. Pare-Marcar General do Samo-
]. C. rim 3 aue fazia guerra a eíle Rei ,

1^28. ^^^ ouíou ©fperaio , e fugio logo que
\ teve a noticia da fua -chegada. De lá

D. JOAO^g^^Q Melo hido a Calicate onde fe
111. K^i'faz a pefca das pérolas , impôz hum

tributo ao Senhor do lugar , que fe
LOPO obrigou de boa vontade a pagalo para
VAZ DE

a^^quirir huma protecção, da Coroa de
SAMPAIO Pq^-j.^ 3.^^ çQ^^.^^ os feus vifinhos. Me-
GovER- ]q ^qI (depois aPaíeacate para alli inver-
^'ADOK. j^ar. Os OiHciaes da fua efquadra com-

pofta de nove navios , dclcobriraó as

ordens fecretas que tinhaõ de hir á

Sunda , e como elles fe tinhaó obri-

gado fó para hir crufar fobrc a Cofia

Tenazarin , fe queixarão altamente

d'efl:e dolo , e fe irritarão tanto , que
/ alguns o deixarão : outros levando

mais longe o crime , lançarão fccre-

tamente fogo aos navios para queima-
rem toda a frota. Acudiraó-lhe logo ,

e o apagarão. Tendo-fe paíTado af-

fim o inverno em a perturbação , e a fe-

diçao 3 veio furgir á Ilha de Naga-
mal atravez do Reino de Arracan

,
pa-

ra alli efperar alguns navios inimi-

gos. Hum furacão feparou delle to-'

dos os da fua frota , que o fegu ia5
^ de taó má vontade , e o fez áar á

Cof-
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Coíla. Depois de muitas infelicidades

elle e os feus cahiraó em poder de A.nn. de

Ccdavas-Can vaíTalo do Rei de Een- h C.

gaia
5
que tendo-os femprc prefionei- 1528.

TOS íe feívio dclles utilmente para

vencer hum dos feus vifmhos , com ^' joao

quem ellava em guerra. Martinho Af- 'ii- i^^i-

fonfo de Mello tentou efcapar-íe , foi

apanhado , e cuílou a vida a hum dos i-opo

íeus fobiinhos , Cjue os Brachmanes "^'^z de

pedirão para o offerecerem em facri- sampaio

licio a hum dos feus ídolos. Marti- gover-

nho Affonfo de Mello , e os feus fo- ^'ADOR.

raó refgatados depois por Sampaio
,

cue pagou o Teu refgate.

Chriílovaõ de Mendonça condu-

íio a Ormus Seraph ,
que o Rei feu

Senhor tinha feito prender por juftas

razocns. Tinha íido tranfportado á Goa
para alli fer julgado. Achou o meio
de fe moftrar inocente, e foi reílabe-

Iccido n?s fuás honras, e nos feus em-
pregos. Mendonça defpachcií d 'Ormuz
António Tenreiro com cartas , nas

ijuaes avifava do Eílado das índias , e
da morte do Rei Solimaó , pela qual

os projeélos do Gram Senhor fe acha-

vaó defconcertados. Tenreiro intentou

a fua viagem por terra. Foi a Báco-
ra. A caravana de Damafco tinha par-

tido poucos dias antes. Teve elle com
tudo
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tudo o valor , ou para melhor dizer a

Ann. de temeridade de tentar paíTar os horro-

J. C. roíos delerros da Arábia com aj^ulha de
o marear, Í6 com liuma guia, o que nun-
',ca nmguem oufou fazer. Conregul-a

D. JOAOcom tudo felizmente , encontrou hu-
III. KEi.nia caravana antes de fahir d*eílcs de-

fertos, chegou a Alepo onde fc em-
LOpo barcou para á Ilha de Chyprc ,

paíFou
VAZ DE á Itália, foi a Génova, e á Marfelha j

SAMPAIO d'onde continuou a iua derrota por
GovER- terra ate Lisboa , onde ElRei o rece-

HADOK. beo com grandes moftras de fatisfaçaõ,

alKm por fer elle o primeiro que ti-

nha feito efte caminho , como pelo

calculo das fuás jornadas. Eile Prínci-

pe fe lifongeou , que podia receber no-
ticias das índias por efta via em me-
nos de trez mezes de caminho.

António de Miranda fez huma
viagem mais eíleril para á fua gloria,

do que para o íeu proveito. Occupou
o eílreito , repartindo a lua frota eni

trez elquadras. Nada paílou que nao
foíTe tomado ou roubado : os ven-

tos contrários o impedirão de hir á

Ilha de Camarão para onde era deíli-

nado , e fatisnzeraó com iílo o pouco

dezejo que linhaó de lá hir. Queimou
a Cidade de Zeila , de que os habi-

tantes le tinhaó falvado nas terras ,

naó
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naõ lhe deixando ninguém com qviem

podeffe combater , nem nada queANN. de

podeíTe roubar. Na fua retirada nu- J. C.

ma violenta tempeftade decipou alua 1^28."
frota paíTmdo a travez de Diu. Ef-

tando ainda groíTo o mar, Lopo de °' -^^-^^

ia
III. KEI,

Mefquita 5 hum dos Capitaens da fi

efquadra, encontrou huma gro.Ta em-
barcação de Mouros , e a tomou. A ^^^^

acçaó foi bela e valente. Porém os ^•'^^ ^^'

dois navios impelidos peias ondas , fe
^'^^'^^'-'^lO

acometerão tao violentamente
, que o

^o^'^^"

ou-dos Mouros foi a pique , e o
tro pareceo ter a melma forte. Lo-
po de Mefquita quiz ao menos fal-

var o thefouro do leu navio , e da fua

prefa. Elle o conliou a feu Irmaó
Diogo , que mcteo ao mar com a

fua chalupa, e 17 homens. O navio

?[ue confideravaó perdido fem remédio,

e falvou pelos cuidados do Capitão.

A chalupa foi tomada pelos coríarios

de Diu , e os prenoneiros entregues

ao Rei de Cambaia. Eíle bárbaro

fez o que pôde para os obrigar a

abjurar a fua Religião. Diogo de Mef-
quita feu Cheíe efteve fempre íirme

€ immovel. Sultaó Badur o fez me-
ter na boca d'huma peça para o fazer

voar em pedaços. Entrou elle com hum
ar taó deliberado, que admirou efte

Tom. HL E Prin-

NADOR.
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'— Príncipe
, que o fez levar a elle , e

Akn. de aos feus , para huma prifaó , onde os

]. C. fez ainda fotrer muito ; porem d'onde

j -28. ^^^ ^^^^ foraó livres depois.

A mefma tempeftade rendo fe-
D. JOÃO

p^j-^jjo Germano de Macedo , cahio
III. REi.j^Q meio das fuílas de Diu, que eraó

50. commandadas por Hali-Cha , o
LO 10 qy^i j^^Q ej.^ menos vivo que o Aea
VAZ DF. jviahmud , a quem elle tinha fuccedi-
SAMPAio ^Q^ Macedo fe defendeo todo hum
GOvER-

^jJ3^ contra ellas com hum prodig'oío
KADOK. valor , fó reftavaó féis liomens , e

huma mulher que fornecia os cartu-

xos. António da Silva chegou feliz-

mente para o livrar , e inteliz para

íi mefmo , porque foi morto por hu-

ma defcarga de artilheria. O nav'o de
Macedo eílava taó crivado, que era hum
milagre poder íalvar-fe , e elle taõ dcÇ"

figurado , aue cuftava a reconhecer.

Lopo de Sampaio que fe confer-

vava fempre em Goa , onde naõ ha-

via outro Governador fenaõ elle , quiz

também tentar a fortuna da guerra , e

}ÁT bufcar o inimigo da mefma forre.

A noticia que recebeo entaó de que
14. bragantins obrigados por tcmpeíta-

de tinhaó naufragado na Coíla perto

da entrada do Rio de Chatua , e que
todos os que nelies hiaõ tinhaõ íido

toma-
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tomados e mortos pelos Aíouros de

Calecur , acendeo de modo nelle o de- Anx. de

zejo de íe vingar ,
que fó tomou o tem- J. C.

po de íeis dias , para fe difpor para \ci9^
partir para Cochim , deixando em Goa ''"

..

António de Miranda para governar. ^* •^'^^o

Tanto que chegou , fez armar i8. ^^'* ^'•^^•

embarcaçoens , e partio. Achou logo o
que bufcava. O Cutial de TanorAl-^°^^
mirante da frota do Samorim corria ^'-'^^ ^^

o mar com 15O. paráos. Sampaio naó sampaio

íluvidou em os acometer com 15 bra- gover-

gantins, em hum dos quaes elle mef- nadoPv-

mo paÍTou. O combate foi violento

d'amDas as partes por duas horas , em
fim os inimigos tendo percebido ou-

tros dois barganrins que fahiraó de
Cananor^ fe poferaó em fugida. Sam-
paio os perfeguio , meceo a pique 18.

paráos e tornou 22. nos quaes achou

50. peças d'artilheria. Os outros que
lhe efcaparaó foraó tomados perto de
Cochim.

Depois d'eíla vi61oria Simaó de
Mello j que teve ordem de arrafar a

terra , queimou ainda 16. embarcaço-
ens de diferentes efpecies , redufio a

cinzas Cidade de Chatua , lançou fo-

go em muitos outros íltios da Cofta
até Cranganor. Tendo-fe depois re-

unido ao Governador foraó cahir de

E ii CQiir
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concerto lobre Porca , de que eftava o
Ank. de Arei aufenre , e fazia todo o mal que

j. C. podia aos Portuguezes. Os habitantes

1^28. ^"^ defenderão em vaó. Os que naó fe

- poderão falvar pela fugida , foraó paf-
D.^ joAO^-^^^g

^^ ^^ j^ €fpada. A Cidade foi
111. ^Ei- entregue afaço: acharão nella grandes

riquezas , muita ariiLheria 5 treze em-
^^^^ barcaçoês de remo ,que foraõ a prefa do
VAZ DF.

vencedor. A irmá, e a efpofa d'Arel fo-
sAMPAio

j.^^ feitas efcravas ^e elle foi muito feliz
GovEK- jg ^^ poder refgatar, fazendo a fua paz.
^^^^^^' Huma nova paixaó obrigou Sam-

paio a por-fe outra vez em campo.
Nizamaluco atacado pelo Rei de Cam-
baia implorou o feu foccorro , e o
Governador de Chaul defprovido d'

homens e de muniçoens , reprefcnrou

vivamente a trlíle fiLuaçaó em que fe

• achava. Haii-Cha dominava o mar com
80 fuftas. Lopo Vaz de Sampaio ar-

mou logo 52. vafos de todo o géne-

ro para lhe hir ao encontro. Soube
em Chaul que Hali-Cha naó eílava

longe. Logo aparelhou para hir a el-

le. Como fe aviftaraó perto da noi-

te, o negocio fe remeteo para o ou-

tro dia. O combate fe deo á viíla da

Cidade de Bombain. O General com-
mandava os navios d'alto bordo , e

Heitor da Siiveird as embarcaçoens de

re-
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remo?. Dividi raó-fe ambos para me- .^_ T"

terem a armada inimiga entre dois fo- l""*

gos. Silveira cofteou o mnis perro •''

que pode , e elie fó ccmbateo com 1528.

hum deílacamento de 8. pequenas em-
j^^ j^^õ

barcaçoens , a quem tinha mandado
j^j^ ^j^i^

guardar a entrada do Rio Main. A
armada inimigia eílava dividida em j^^^q
trez linhas , de que Hali commanda- ^^^^ de
va a ultima. EPa deo as fuás defcar- ^^^^^^^^
eas de lonee com m.ais oftentacaó do ^^,_«,

rr» • A 1 -r»
* GOA r- K."

que eíFeiro. A arm.ada Fortne.ueza pc- ^.-^cor.
lo contrario efperou para atirar quaíi

no fim. Francifco de Brito de Paiva foi

o primeiro que faltou em hum navio

inimigo 5 e m.ereceo o premio de cem
cruzados

,
que havia fido propoílo pa-

ra eíle èífeiro : efte no qual elle ef-
.

tava tendo fido feparado pela aborda-

da de outro , teve tempo de o tor-

nar a afferrar , e ác [e. filvar. A vi-

siona naó tardou muito a declarar-fe.

Hali fugio vergonhcfamente com o
que fó falvou 7 das fuás fuftas. Feraó

3 queimadas 46 tomadas no com.bare ,

e as outras ro feguimento. Crer-fe-

ha que neílas duas -celebres viàlorias

que ganhou Samipaio , naó perdeo
hum fó homem í Os Pcrra^uezes o
dizem. Podemos crer , fem lhes fa-

zer injuria , e fem diminuir m.uito a
luf-
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•^ luítre da fua viòloria , concebendo
Ann. de muito derpreío pelos inimigos de quem

]. C. ellas a queriaó confegulr.

1529. Se na ccnílernaçaó em gue efti-

- veraô em Diu depois deíla deítruiçaó ,
^' *^°''^

Sampaio alli fe prefentaíTc , eila lhe
III. R-El. V . í r ^

T-11
abriria as luas portas, tile o quena

,

e Heitor da Silveira também; porém
^^^^

os Teus Oííiciaes avifados de que lhe
\Az DE ^'y^^ \\\!ivci fucceíTor, e fempre feus ini-

migos fecretos
,
pela maior parte por

GOvER-
^^^í^^ Jq qyg gjlg tinha feito a Maf-

^''^°°^*
carenhas , oppoferaõ-fe a iílb abfolu-

tamente , e o obrigarão a tornar para

Goa.
Heitor da Silveira continuando a

aproveitar-fe das fuás vantagens , en-

trou no Rio de Nagorana , faltou á

terra , e queimou 4 ou 5 povoaço-
ens. O Governador de Nagotana lhe

atalhou o caminho com 5C0. cavalos

e muita infantaria. Silveira naó con-

feguio mais do que gloria pela necef-

íidade em que íe acnou de combater
e vencer. Adiantou-fe depois até á

Baçaim. A Cidade eftava fortificada,

e fe achava defendida por Hali-Cha
que tinha comíigo mais de i^^ ho-
mens tanio d'ínfantaria , como de Car
valaria. Pcrfuadio-fc Silveira que el-

le desbarataria também eíle General
por
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por terra como acabava de o dcílruir

por mar. Fez hum batalhão das fuás Ann. de

tropas ,
pôz o inimigo em fugida , fa- j. C.

c|ueou a Cidade 5 e lançou-lhe o fogo. j^zn,
O Rei de Tana acautelou a mefma *

.

infelicidade fazendo-fc tributário. ^' ^^''^

Outros diverfos Capitaens tinhaó ^"* ^^^'

n'outras partes a mefm.a felicidade.

Joaó d'Avelar tomou por efcala huma ^^^^

praça ao Rei de Cambaia , que en- "^'^^ ^^

tregou aNizamaluco , a quem ellaper- ^"^^^^'-^'^

tencia. António de Miranda naó quiz gover-

ficar inútil em Goa. Simaó de Mel-^-^^OR.

lo 5 e elle queimarão muitos navios fo-

bre a Coíla , e acabarão a fua irrup-

ção pela deftruiçaó de 50 paráos de
Calicut.

Sampaio naõ eílava taó inteira-

mente ocupado com a guerra, e com
as fuás viclorias, que naó trabalhaffe

ainda com mais cuidado em tudo o
que pode fazer fiorecer hum Eftado
na paz. Aplicou-fe fortemente a eíla-

belecer a politica , e a reformar os

abufos , c os roubos que fe cometiaó
nas alfandegas. Fez reparar os arma-
zéns d'ElPvei 5 ajuntou novas fortifi-

caçoens a diferentes praças j afermo-
feou as Igrejas , e querendo princi-

pa] mente que o fncceffor que lhe

vieíÍQ òc Portugal , fofle contente ,

po:i-
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-— pondo-o em eílado de logo fazer aí-

A^-^. de guma grande emprefa , lhe preparou
J. C. huma frota a mais completa que ain-

1529. ^^ tiveíTe viílo. Era ella de 120 em-
- barcaçociis , 14 <^e altobordo , ic. ga-

D. 3 0A0 , \^ n rc\' Pr
leras Keaes ^ o reíto coníiítia em. ruí-

' t2S 5 galiotas 5 bragantins 5 e meias ga-

leras.

KUNo DA Nuno da Cunha filho de Triílaõ,

cVNHA de que temos já falado, era o fuccef-

CGVER- for que a Corte tinha deftinado para

^ADOR. o lugar de Lopo Vaz de Sampaio.
Tinha partido nc anno precedente com
huma írôra de 1 1 navios , ccmman-
dados por OiTiciaes de merecimento ,

entre os ouaes eraõ dois de íeus ir-

mãos, Pedro Vaz , e Simaõ da Cu-
nha ^ dos quaes hum devia fer Ge-
neral do mar , e o outro Governa-
dor de Goa. Tinha além difío 3(^1 ho-

mens de tropa, e muitos voluntários

moços Nobres muito luzidos , e bem
preparados. Como tinha partido mui-
to tarde , a lua viagem foi das mais
defafortu nadas. Porque além de ter a

infelicidade de perder os feus dois ir-

mãos, antes de acabar , trez dos feus

navios naufragarão ^ a tempeílade de-

cipou alguns outros ; o fcu par-

rio fobrc a Cofta de Melinde ; dois

íómentc chegarão á índia no mefm.o
anno y
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anno ^ e levarão a noticia da fua par ;

—

tida de Lisboa. Em hum hia Garcia de Akn." de

Sá 5 e n'outro António de Saldanha. J. C.

Efte andava taó lentamente no prin- 1529.
cipio 5 que Nuno foi obrigado a dei-

^

-

xalo á lua má ventura ; porçm como
^*

, r • 1 n • • 1 J 'III. RI:í.
O deíeito deíie navio vmna do m.ao

modo porque eítava carregado , Salda-
, V ^

1

5 ' NUNO DA
una o rez revolver tantas vezes , que

1 ir • CUNHA
achou o ponto do leu movimenio ,

alcançou o General em pouco tempo,
"^1 Tl- J 1 ^ NALiOK.

e gannou as ind-.as tomando o largo

da Ilha de rvTaclegafcar.

Obrigado do inverno fobre a Coi-

ta d'Africa , Nuno preferio Mom.ba-
ça a Meiinde , para onde tbi com
dois navios que lhe reílavaó. A Ci-

dade lhe foi inteiram.ente dczemparada,

que eiie naó romou. O Rei que fe

tinha retirado com os habitantes , de-

pois de fazer m.oílras d^alguma refif-

tencia , fe tinha efcondido em hum
lugar muiio perro , d^onde as fuás

tropas naó deixavaó de fazer fuás ir-

rupçoens aicj á Cidade , com algu-

mas pequenas vantagens. Com tu-

do fez alli hum tratado. O Rei fe

fez tributário 5 e começou a pagar al-

guma parte do tributo. Porem dando
moieftias na frota , e fendo muitos

os mortos , entre outros Pedro Vaz
da
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da Cunha , foi quebrado o tratado ,

Ann. de e Nuno depois de ter lançado fogo

J. C. á Cidade tornou para Meiinde , onde

1^20. unindo-fe-lHe alguns dos feus navios
- que tinhaó invernado em Moçambi-

D. joao ^
rr /^que 5 paliou a Ormuz.

Alli a fua primeira occupaçao
foi examinar a conduzia de Rais Se-

KUN DA
^,^^1^ ^

_ Sampaio havia abfolvido.
CUNHA

Pquco depois vio-fe obrigado a retelo,
GOVER-

^^^^Q^ ^Q qyg Q j^^5 j-gj-j^ feito, D. Joaõ
nador. j^t^ fobre novas queixas tinha defp;^-

chado Manoel de Macedo , unicamen-
te para hir apoíTar-fe da peíToa de Se-

raph 5 e trazei o carregado de ferros

para Portugal. Macedo chegou no tem-
po em que Nuno ell:ava em Ormuz ,

e por huma temeridade fingular , de-

baixo do pretexto que tinha de po-
deres independentes , emprehendeo ar-

rebatar Seraph , naó fomente fem
communicar nada a Nuno , porém
ainda enganando-o , e fazendo-o fer-

vir ao feu defignio, fem que elle def-

confiaíTe. Confeguio em parte prender

Seraph no Palácio mefmo do Rei -,

porém naó teve tempo de o condufir

ao feu navio. Avifado Nuno a tem-
po 5 lho arrebatou do mefmo modo ,

e o meteo a elle mefmo nasprifoens,
e com ifto punio a im.prudencia d'eC'

te
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te Official , e deo ao mefmo tempo —'

'

hum a efpecie de fatisfíçaó ao Rei , que Ann. de

fe queixava com julliça , de que lhe ]. C.

tinhaó perdido o reípeito por hum 1520.
arrenrado taó grande , fem o feu con-

fentimento no feu Palácio , e debaixo °' ^^ao

dos feus olhos.
'''' ^^'•

Em quanto fe demorou em Or-
muz, enviou Nuno ao Rei, ou Che-^'^^*^

^'^

que de Baçora Melchior de Soifa Ta- ^^^^'«^^

vares com 40. homens de foccorro ,
gover-

que lhe tinha pedido contra o Che-^-'^^^^
que de Gizaira , com quem eílava em
guerra. Efte pequeno foccorro fez

muita impreííao íobre eíle , para o
obrigar a fazer a paz com o feu ini-

migo: porem naó foi baftantemente for-

te para obrigar o Cheque de Baçora
a teílemunhar o feu reconhecimento ,

e a cumprir o que havia prometido.

Barora efta na diftancia de 30 legoas

nas terras do fundo do Golfo Períico

,

e mais afima da embocadura do Tigre
e do Euphrates. As armas Portugue-
zas naó tirihaó ainda penetrado raó

longe , e foi muito que com taó pou-
ca gente ellas fe fizeíTem refpeitar em
hum paiz

,
que tinha íido por tanto

tempo inacefivel aos Gregos , e aos

Romanos.
Com tudo Rais Bardadin cunha-

do
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do de Seraph
, que poíTuhia eíía Ilha

Ann. de de Baharem do Rei d' Ormuz mcdi-

j. C. anre ^o^ Serafias d'oiro de tributo ,

i-cio. temeo a occafiaó de fe fublevar contra

, efte Príncipe , como n'elle tiveíTe to-
D. JOAO|gj.,^^Q

^ detenção do íeu Miniftro ;
III. REI.

pQj.^,jç ^^^ ueriaó ^ dizia elle , nun-
ca oufado prendelo no feu Palácio ,

icuNo DA Çq eiig j^^^5 j-i^.g^g confentido. O Rei
cvNHA qy-^ aproveitar-fe d''iil:o mefmo para
GOvER- Qi^rigar o General a diminuir o tri-
KADOR.

i^y^Q ^jg ^Q^^ Seraphins , que paga-
va á Coroa de Portugal. Porém bem
longe de Nuno fe render ás fuás razoes,

elle lhe impoz 30(^. de mais como hum
caíligo

5
que elle tinha merecido , fa-

zendo-fe cúmplice da morte do Rei feu

predeceífor. O moço Rei poderá bem
juílincar-fe,alíim pelo direito (^ue tinha

á Coroa, fendo filho de Zeitadin co-
mo pela fraqueza d'huma idade , na
<5[ual naó eftava ainda em eftado de
ler confukado

,
quando o levarão aa

trono.

Com tudo Nuno enviou Simaó
feu irmaó com huma efquadra de oi^

to embarcaçoens
, para fubmeter os

rebeldes. Na fua chegada Bardadin
fez logo arvorar huma bandeira bran-

ca , e enviou hum trom.beta para di-

zer. „ Que .elle tinha tido juílas ra-

„ zoens
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„ zoens de recular o tributo ao Rei

55 à'Ormuz : que com elle ío era a Ann. de

5, diirercnça , e naó com os Pcrcugue- J. C.

3. zes ; com tudo já que os Portu- 1^20.

„ giiezes tomavaó a defenla d'eíl:e

5, Príncipe , naõ er.trava na juílifica-D. joao

35 çaó da fua conduda , e pedia ró-m. rei.

„ mente a liberdade de Te retirar com
„ os feus eíFeitos. „ Simaó da Cunha nuno da
eftava muito diípolío a aceitar hum dunha
partido raó vantajozo

,
porem toda a gover-

mocidade Nobre vinda ultimamente nador.
de Portugal , furpirando pelo Saco
d'efta praça hum pouco mais do que
convinha á peíToas de qualidade ,

obrigou o General a refponder. „ Que
35 elle naó permitia que fahiííe com os

35 feus , fenaó To com os veftidos que

3, traziaõ. ,3 Entaó Bardadin fazendo
iíTar hunia bandeira vermelha 3 para

moítrar que eftava determinado 3 e em
eftado de fc defender , a praça foi at-

tacada fegundo as formas da guerra ,

porem fem algum eifeito.

No íim d'hum mez naõ tendo
ainda o General adiantado nada 3 fe

achou fem pólvora
, pela malícia d'

aquelles meimos Portuguezes
,
que ti-

nhaó leito as fuás provifoens em Or-
muz , e vio a fua armada mu iro en-

fraquecida por huma efpecie de pefte

<.;ue
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que a deílmio. Bardadin poderia def-

Akn. de truila inteiramente, fe tiveíTe querido.

]. C. O medo de que fizcíTem morrer Seraph,

J-2Q. ^ *i^^^ ?^^^ o futuro naó recahilTe fo-

, bre eile , o obrigou a reter a Tua
D. JOÃO

ggj^^g ^ q,^^ fg contentava de empre-
III. REI.

g.^j. 2.S zombarias mais cruéis, em lu-

gar de brigarem. Simaó da Cunha foi
KUNo DA oDrigado a embarcar-fe. Todos os feus
CUNHA eftavaõ taó fracos ,

que era precifo
GovER-

arraílar os doentes como cadáveres.
KADOR. ^ penas havia 30. que podeíTem íuf-

tentar armas , deforte que eíla frota

toda deílroçada , e quafi redufida á

nada , fe tornou a Ormuz , com a in-

juria de fer taó mal fuccedida , e o
difgofto de naó ter que trazer ao Go-
vernador General , mais do que a dc-

lorofa. noticia da perda de feu irmaó,

que o contagio tinha levado com in-

finitos outros.

Nuno naó tinha efperado o re-

torno d'eíla expedição , tinha-fe feito

á vela para á índia. PaíTou a Goa ,

onde achou 4. navios chegados neíle

anno de Portugal , com hum tempo
taó favorável , e huma felicidade tal

,

que fó hum homem lhes tinha mor-
rido. De lá foi á Cananor , onde
naó quiz deíTer , fazendo defculpar-

fe com o Rei
,

por lhe naõ fazer

vir
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vifita
,
por eftar com preíTa de hir a ^

Cochlm. O Rei Te deícuipou do niefmo A:;:;, de
modo. O ceremoniai era o motivo Te- j. C.
creto d'huma parte e d'outra. O Mi- j.^o
niftro defte Príncipe muito afíedo aos

Portu^uezes , fez offerecer ao General ^* ^^^^

Kum beiiiTimo prefente de joyas. Po- ^^'* ^^^*

rém como Nuno era hum homem da
tempera de D. Henrique de Menezes, ^'^^'° ^^

o recufou como tinha feito áquel-
^^^'^^

les que lhe tinhaó oíFerecido em Or- <^c>ver-

muz 5 e lhe fez dizer eíla palavras. ,,
^^'ador.

55 As joyas que eu dezejo de voz ,

3, he a voíía fidelidade no ferviço d' i

35 ElRei meu Senhor , e no ferviço

5, do voíTo. Por ella vós me fobornareis

35 melhor do que pelos prefentes mais

3, ricos 5 e naó haverá nada depois

33 d'ifto
3 que por vos eu naó faça. „

Joaó Deça , Governador de Ca-
nanor , tendo rindo a bordo faudar o
General , lhe fez comprimentos de Lo-
po Vaz de Sampaio , que eílava n'ef-

ta Cidade , e lhe diíTe da fua parte

,

que fe elle quifefle por pé em terra ,

elle lhe cederia o Governo. Nuno
fe picou d^efta propofiçaó , e fez ref-

ponder a Sampaio
, que elle devia

vir renunciar-lho fobre o feu navio.

Sampaio obedeceo. A renuncia fe fez

com as formalidades ordinárias. Po-
icin
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rcm apeias Sampaio tornou a entrar

AíN. dç nd. íui chapula , para tornar á terra,

J. C. lhe lez ciar ordem para o íe^uir para

1^20. Cochim; e no mefmo tempo tez pu-

^ blicar hum bando , pelo qual tazia la-

D. jgaÓ ber 5 que todos aquelles que tiveíTem

111. KEi.de que fe queixar de Sampaio o po-

diaó fazer livremente, e que elie lhes

KVNG DA faria juíliça. Chegado a Cochim , el-

cuNHA le o fez prender , e fez fazer inven-
GovER- tario de todos os feus bens. Sampaio
KADOR. diiTe ao Alcaide que lhe levou a or-

dem , como por huma efpecíe de ef-

pirito propnetico. „ Dize a Nuno que

55 eu prendi meu predeceíTor
, que eu

55 mefmo me vejo hoje prefo 5 e que

5, virá outro que o prenderá. Refpon-

55 deo Nuno. Podem preparar-me fer-

55 ros e cadeias ; eu o elpero : porém

55 eu terei a vantagem de as naó ter

55 merecido como elie „ Sampaio teve

menos pena da fua detenção , do que
das circunilancias que a acompanha-

rão. Sentindo o povo defpertar o feu

ódio pela lembrança do que elie ti-

nha feiro a Mafcarenhas 5 tomou o
defafogo de o infultar na fua infeli-

cidade , e de o carregar de opróbrios

,

e de injurias aré debaixo das janelas

da fua prifaó, Embarcaraó-no depois

no peior navio de tranfporte 5 com
dois
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<3ois creados fó para o fervirem. .

Era ifto ufar com muito rigor ,
para Ann. de

com hum homem que tinha eítado J. C.

cm hum taó grande emprego. Porém 1^20.
Nuno tinha eílas meimas or.iens , terrí-

veis para executar 5 mas indeípenlaveis ^' ^^'^^

quando vem da Corte ; e moftrou bem ^^^* ^^'*

pela confequencia quaes tinhaó fido

as intençoens. ^^^^;° ^^

Porque chegando ás Ilhas Terceiras,
^^'^'^"-'^

achou hum expreíío ,
que o efperava para^

gover-

o pôr á ferros. Quando deíembarcou ^'-^^o^*

em Lisboa , foi conduíido do porto

até ás prifoens montado n^huma bur-

ra , no meio dos clamores do povo : e

metido n'huma profunda enxovia , on-
de foi guardado com extrema feveri-

dade, que nem permitirão á fua mu-
lher que o vilTe. Em íim depois de dois

annos de miferias , o Duque de Bragan-
ça obteve d'ElRei o ouvilo em hum
d^eíles dias de graça, em. que fegun-

do hum ufo antigo de Portugal os
Soberanos davaó audiência a eila fer-

ie de infelices. Lopo entrou na Ca-
mera do Confelho carregado de ferros ,

e em lium eílado capaz de excitar

compaixão. Falou com dignidade , e

fez huma grande narraçró àoi feus

ferviços. Per^untiraó-no iobrc 43. ar-

tigos , de que o mais grave era a fua

Tom. III. F con-
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conciucla a refpeito de Mafcarenhas.*

Arrs. de Tendo fido re:ondiirido para á prifaó,

j. C. o fcu proceíTo íc começou a inllruir,

i^-^zg. ^ ^^^ ^^^ permitido dar as Tuas defen-
''

* , fas. E ou porque ellas naó fatisfizef-
D. JOÃO ç^^ ^ Q^ pQj. Qi^^i-j.^ razaó , a Senteti-
111. REi.ç^ fahio conrra clie. Foi declarado

injufto ufurpador do Governo , e
KUNO DAçQp-^Q

^.^1 nunca jamais ter fido Go-
vernador legitimo 5 rifcado coníequen-
^emenre do Eílado , e obrigado a ref-

KADOR.
i-ij-vjir ^ Mafcarenhas todos os fólios

que tinha percebido , com lO^^. cruza-

cos de mais de perdas e damnos , e cm
fim degradado para á Africa. Sampaio
depois d^eíla fentença fugio para Caf-
tela 5 e efcreveo de Badajos a ElRei,
para fe q\:eixar do rigor que com
elle tinhaó ufado , e para juílificar a
fua evafaó. Sérvio também em Efpa-
nha 5 que mereceo fer chamado para

á fua pátria com honra.

Era eile o tempo das juftiças.

AíFonfo Mexia Intendente da Fazenda
e Governador de Cochim , Diogo de
Mello Governador d^Ormuz , D. Gar-
cia He-- riques , e D. jorje de Mene-
zes 5 Governadores das Molucas , fo-

raó também pou.o depO'S traíidos a

Portugal 5 carregados de ferros , c de-

pois de terem, apodre.ido nas prifo-

ens .
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eis 5 foraó igualmente coidenados a —

-

degredo, eá coiinfcaçaó de todos os Ann, dç

feus ben ;. CaílL^o leve , fc o com- ]. C.

paraó á enonviidade dos íeus delicies, icin,
ou para mellu^r dizer feus crimes. ^

Mexia era íem duvida mais culpado ^' '^^'^'^

que Sampaio ,
porque além de ler o ''^' ^^^^

auclor de todas eftas perturbaçoens 3

elle nao fe tinha fervido da fua au^
^'^^-'° ^-^

dloridade, e da de Sampaio, que era
^'^^^"'^

e feu ídolo 5 fenaó para fe enriquecer
^°^'^^"

por roubos , e iniuíliças ; e elles tinhaó
^-'^^0^'

tratado o Rei de Cochiru taó indig-

namente 5 que eíle pobre Principe ti"

nha fido menos Rei , do que efcravo ,

em quanto elles tiveraó o Governo
na maó , de modo que Nuno fe

convenceo ,
quando efte Rei lhe fez

a narração das fuás queixas. As im^

menfas riqueías que apanharão a Me-
xia , foraó a prova mais authentica

dos feus roubos. Nió tiveraó nada ,

ou quafi nada qus tomar a D. Gar.ia

Henriques : o mar tinha acautelado a

fentença dos homens , e tinha engoli-^

do com o feu junco ^o^. crufados ,

Iruto inútil de tantos trabalhos , fa-^

digas, e violení^ias. D. Georje de Me-
nezes foi degradado para o Brafil on-
de morreo. Rai? Seraph foi o mais
teiiz de todos eíles culpados, Tinh^

F ii Mq
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^ -fido iraníportíido com Sampaio para

AxN. de Porcu^^al , e tinha fido parte na fua

}. C. vergoiihoía entrada em Lisboa. Pcréna

j^, erte hábil homem
,
que naó tinha per-

, dido tudo 5 achou que os Miiiiítros
D. JOAO^Cgi^^ Corte naò enió diferentes dos
III. ^í^i- Portuguezes com quem tinha tido ne-

gocio nas índias, e íe houve também
KuNo DA (-Qj^ çiiç^

^ qyg ainda fe lavou dos cri-
cuKHA j^g^

^
q-^^g tinha commetido , e foi en-

GovER- viado com diílinçaó para o feu pri-
KADOR. nieiro emprego , para cometer novos.

O que Sampaio tinha feito para

pôr no mar huma numero fa frota de
navios , tinha fido de modo deílruido

por x^ifFonfo Mexia , mais attento aos

fcus entereíTes particulares , do que
ao bem publico , que Nuno naó
achou nada preíles , com todo o cui-

dado que teve , efcrevendo- da Coíla
de Melinde : de modo que naó podan-
do empreender coifa confideravel , fe

contentou de fazer três efquadras ,

ue entregou ao comando de Diogo
a SiiveTa que devia correr a Cofta

do Malabar ; a António da Silveira

que enviou para o Golp'10 de Cam-
baia ; e a Heitor da Silveira, que te-

ve ordem de cru 'ar junto das gargantas

do mar Roxo. Com tudo clle fe ap-

flkou aos negócios do Goveir.o a

vi-
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vifitar as praças 3 e os Reis aJliados,

a quem cauíou tanta latis façaó pelo Ann. de

feu defentereJc , rcclldaõ , e afabiiida- ]. C.

de 5
qnam penca clles tinhaò tido da j^^q

parte de alguns d'aquelles que o ti-
^

'^ \
nhaó precedido. ^- ^'^-^^

Diogo da Silveira tendo-fe apre- "'* ^'^^'*

zentado de fronte de Calicut para obri-

gar o Samorim a concluir huma paz ^'^^'^ ^-^

que tinha requerido , mas de que ate ^-'nha

entaó naõ tinha feito ca fo algum ^
gover-

bombardeou a Cidade, e a varejou , de ^'^'^^^'

modo que eila feria abíolutamente
reduzida a cinzas , por pouco que os

ventos tiveífem continuado a íc:prar.

Fez depois huma raó boa guarda na
embocadura de todos os rios

,
qiie

quebrou todo o commercio , e cau-
fou hum grande dam.no a efte Princi-

pe , impednido a partida dos navios

que eftavaõ prefies para Meca. De
lá y tendo recebido hum ' poderofo re-

forfo de Goa , foi a ivlangalor para
caftigar hum ri o com.merciante tíefta

Cidade , que pcfto que vafíalo do Rei
de Níirfmga aliiado dos Portuguezes

,

lhes fazia todo o mal que podia , c
favorecia em tudo as intençoens do Sa-
morim. Diogo o foi procurar até no
feu forte , onde elle fe defendeo até

morrer. Patê Mi-.rcar General do Sa-.

morim ,
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V-V-- morim
, que vinha foccorreJo com 6o.

Ann. de paráos retrocedeo tanto que vio a írô-

J. c. ^^ inimiga. Diogo o feguio , e o al-

, , canfou ao monte Deli , e o desbaratou,
1520. ^ . ^ 1

'
^ ^ ^ e le retirou para Cochim.

i). JOÃO António da Silveira teve lucceíTo
III. KEi. ^-lin^a mais brilhante. Tinha 53 em-

bar açoens , a maior parte -à rcm.os
,

ÍJUNo DA c;co. Portuguezes entre os quacs havia
CUNHA 4G0. Beíieiros. Tendo entrado no rio

GovER- que conduz a Surrate, e a Reiner , naõ
2ÍAD0R. teve mais trabalho neíla primeira que

na defcida. Os habitantes tendo feito

huma vam aparência fobre a praia , e

huma ceícíirga que naõ íoi mortiíera ,

fe retirarão para os matos , onde ti-

nhaó já tranfportado os feus bens ,

naõ deixando na fua Cidade fenaó

íos edifícios que lhe queimarão. Pa-
receo que os do Reiner , que eraõ
lem numero de 6^ . homens de pé ;, e

•de 4C0. cavalos , tinhaó pelo contrario

J)ofto roda a íua confiança no ieu va-

lor , naó tendo tomado as mefmas
cautelas que os Teus vifinhos , qué
eraõ ainda mais fortes do que elíes.

Com tudo perderão a apoíla ,
porque

depois de alguns esforços na defcida-,

'€ para defencicrem os feus entrinchei-

ítamenío^
,
pozeraó-fe em fugida , dci-

ícando fuás mulheres , feus filhos e
to-
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todos os feus bens por preía ao ven
cedor. António da Silveira reteve noANx. de

princij3Ío os fer.s
,
para lhes impedir J. C.

que íe demandaíTem. Entregou de- 1^-20.

pois Cidade a Saco. Acharão nel-

la grandes riquezas. Porém o Ge- ^* ""^''^

neral ,
que naó queria que tantos dei- '^'* ^^^''

pcios lhe toííem funeilos
,
pôz limpes

á íuciça militar , e fez lançar fcco
^'^'^^ ^'^

fogo á tidade, e aos campos , de que
^'^"^'^

as cazas toraó igualmente conílmiidas.
^o^'^^~

Houveraó alli vime navios , e muitas ^'^^o^-

outras peqreias embarcaçoens que ti-

veraó a m.elma forte. A artilheria foi

deitada no Rio. Dali tendo Silveira paf-

íad o com extrcmia celer'dade a Damaó
e a Agacin , levou alli a mjefma ce-

folaçaó. Em fim depois de ter faquea-

do e deílruido todas as povoaçoens ,

que achou na fua derropa , foi ancorar

á Ilha de Bonibaln , onde fe deteve

hum pouco , para obrigar o Rei de
Taná , aremorifado da rapidez deíle

turbilhão , o tributo a que fe tinha

obrigado.

A reputação de Heitor da Silvei-

ra , e a noticia da fua vinda para ás

fozes ào mar Roxo , obrigarão Muf-
tafá 5 e Sofar, os matadores de Haidarin,
a levantar o fitio d^Adeni

,
que elles

attacavaó inultilmente haviaó írico

me-
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< mezes. Heitor tendo-o fabido , foi

Ann. cie ancorar á viíla d^efta praça : e fem fa-

]. C. zer efcrupulo de mentir, fez dizer ao

j-20. Xeque
5
que conltando-lhe o aperro em

- que elle eítava , tinha corrido para o
.

joA
foccôrrer contra os feus communs mi-

in. ^^^* migos
5
que elle teria deftruido, fe ti-

veíTcni tido o atrevm^ento de efperar.
vvso DA

Aproveitando-fe depois do tempo , e

do medo que tinha o Xeque , nego-

ciou também com elle ,
que o obrigou

^ADOR.
^^ fazer-fe vaíTallo da Coroa de Poítu-

fal 5 e a pagar-lhe lO^. feraiins

'oiro cada anno. Todos os por-

tos do contorno , excepto Meca , de-

viaõ fer abertos aos Portuguezes
,
que

naõ prometiaó da íua parte fenaó pro-

tecção. Porém eíle tratado , mais gio-

rioío a Silveira do que folido y foi

logo violado depois da fua partida por

eíie bárbaro , que efquecendo a fé

dos feus juramentos , e querendo-fe

apoderar da carga d'hum navio Por-

tuguez chegado pouco tempo depois

ao feu porto , fez matar á traição to-

dos 03 que eftavaó no navio , e to-

dos aqueiies que Silveira tinha deixa-

do na Cidade.

Taó felices tinhaó fido os Silvei-

ras nas fuás expediçoens ,
quaó pou-

co o foi Francifco Pereira deEerredo
Go-
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Govern-ador de Chaul. O Rei de Cam
baia fazia guerra a Kizamaluc. Eíle Akk. de

tendo pedido focccrro aos Portugue- J. C.

zes feus aliiados , Pereira fahio in- 15^0.
confideradamente da íua pr:ça com -

200. homens. Os mimigos erao i2(^.

e fe achavaó írefcos
,
quando os Por-

tueuezes abatidos peio calor , e pelo
^ ^ /- ,, 1 - •', ^. NUNO DA

cançaíio , le ihe oppozerao ia m.eios
3^., ' .,-p fl^ -

•* CUNHA
vencidos. Allim ciiítarao ponco a ven-

cer. Quafi todos ficarão fobre a pra-
ij • r r 1 1- \ NADOR.

ça. rereira le lalvou e chamou An-
tónio de Miranda para o foccorrer no
perigo em que eftava de perder a fua

praça deíprovida de homens , e de mu-
niçoens. Com tudo elie a perdeo ,

porem d^outro m.odo que naó penía-

va j porque o General para o punir

lhe tirou o Governo , que deo a An-
tónio da Silveira, eo redufio ao ef-

tado d'hum. foidado razo ; eftado

de mais abatimento , que pode haver
para hum OiKcial.

Tudo eílava íoccgado em Mala-
ca depois de desbaratado o Rei de Ein-
tam

, que tinha fido feguido da mor-
te defte Principe. Fora natural ,

que
fe s.proveitaílem defte defcanço, pa-

ra vingar es damnos que o Rei d'A-
chem tinha feiro aos- Portugnezes.
Kaõ fe aprefentaria huma occ?Gaõ raõ

beiia.
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bella. O Rei d^Aiiru que fe tinha ref-

-Ank. de tabelecido nos feus Eftados y eftava

]. C. em guerra com efire Princepe , e fo-

j^2o. licitava o foccorro dos Portuguezes ,

^ de quem tinha fido fempre amieo de-
D. JOÃO 1 ^1 r- 1 .

^
' P

clarado. L havia apparencias de que
111.

^^'-u-iiJos, confeguiriao o desbaratalo. O
Rei d'Achem temendo-o , enviou três

NUNO D A. Tl • ' ^ HT
rortuguezcí cativos

,
que t;nha a Ma-

cu^.HA
1^^^ ^ ^^^^ ^2|. f^2er prcpoziçoens de

GovER-
^^^ Pedro de Faria , que Sampaio

NADOR, -1 c ' r^ j-*^
1

^1
tinna teito Governador em lugar de
Cabral , creatura de Mafcarenhas , ef-

cutou eftas propoziçoens com cubica,

na efperança de retirar do poder d^ef-

te Prinripe o junco de Soufa Gal-
vão, a artilheria, e os prefioneiros ; de
forte que elle rejeitou as do Rei d^

Auru , a quem negou claramente os

foccorros ,
que pedia. O Rei d^4.uru

picado 5 fe reconciliou com o Rei d'

Achem , e fez com elle feu tratado.

Eile naó temendo mais nada , teve

entaõ mais animo para executar as

novas perfídias que meditava , e de
que a limplicidade de Faria lhe dava
todas as comodidades. Porque feduíi-

do pelo feu entereíTe , naó obftan-

tes tantas razoens
,
que tinha para

defconíiar deíle Príncipe pérfido , lhe

enviou logo as peíToas que elle pedia

para



DOS PoRTUGUEZES , LlV. IX. pT

para entrar em negociação. O Rei

d^Achem fazendo-os aíTacinrr fecreta- Ann. de

menrc , lhe fez novas inftancias para ]• C.

os haver , como le ignoraíTe a lua 1530.
forre. Faria ,

que mermo o ig'-ora-^^
^^^^

va 5 fez partir Manoel Pacheco taó^^'^
^_.^^

preocupado como Faria , naó pôde

perfundir-fe deqr.e eftav?. trahido, ain-
J,

, f,
-. . ,,. , ,

-^
, m;>.o da

da quando le vio invcltido pelas 1^-^"^-'

^^^nha.
-chás

5 que o Rei tinha poRo de ^^^i"
^^Q^-xTr-

tinela para o apanhar , deícrte que
^,^^ç^^^^

fendo achado fem defenfa , íoi apa-

nhado, e condufido ao Rei d'Achem,
que o fez aíTacinar com todos os

Ponuguezes
,
que tinha confervado até

entaó.

Efte Principe ajuntando depois o
infulto á aíFronra , fez dizer a Faria

por zombaria 5
que tendo' hum junco,

e hum galiaó , naó lhe faltava mais

do que hum bragantim , e que elle

lhe pedia que PiO enviaffe. Cem tudo

a profperidade dâs fuás traiçoens , inf-

pirando-lhe maior defprezo a refpeito

dos Portuguezes , lizongeou-fe de po-
der fazer-le Senhor de Malaca

,
por

meio do Xabandar Sanaia Raja , com
quem tinha fccretas inteligenci.-s , e

que o tinha fervido tanilem nefbis

ultimas occaíicens a refpeito de Fa-
ria , que tinha feduzido. Porem o

m.yf-
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myfterio das íuas rraiçoens foi defcu'-

Ann. de berto antes que elie as podeíTe confu-

J. C. mar. Alguns Achenefes com o vinho

I-C20. ^^ abrirão com alguns Malayos , com
, quem fe embebedavaó. Garcia de Sá

D. jgao
^^g tinha vindo render Faria com

^'^\ ^^'* provifoens da Corte, tendo fido avi-

lado, atrahio deílramenre o Xabandar
NUNO DA

^ Fortalefc^ ; onde retendo-o prefo , c
CUNHA reprehendendo-lhe a fua ingratidão , e
GOVER- ^^

r^^g
confpiráçoens , o fez deitar

i;ador. ^^ j^^jg ^jj.^ janela da Torre , e poz
em fegurança Malaca pelo calíigo de

hum inimigo oculto , fendo mais te-

mível 3 que o que fe aprefenta defcu-

berto 5 e com as armas na maó.
QuâCi neíle mefm.o tempo Gon-

çalo Pereira
,
que Nuno enviava ás

Moiucas 5
para render D. Georje de

Menezes , partio de Malaca , e fez

fua derrota para á Ilha de Borneo.

Eíla liiia , huma das maiores das do
Sunda 5 cítá entre as Ilhas celebres de

Sumatra , Je Java , e as Philipinas.

Tem quafi 400. legoas de circuito : he
abundante de toda a forte de géneros

neceíTarios á vida : os feus Diamiantes,

o feu Alcanfor , a fua pedra Bafar ,

c as fuás efpeciarias a fazem muito
commerciante. Tem cuatro portos

tons , e muitas Cidades , das quacs
a
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;aDiial Fuadada fobre eftacas , corta-

ladci de canaes como Vencia , dá o An-^. de

fcu nome a toda a Ilha. Os habi- ]. C.

t.mtes faó Mahometanos de R.eiigia5, j,,q
á excepção d^algum pouco de Gen- '' \
tio ,

que occupa o centro da Ilha. ^* J°^^

Obedecem ao Rei , qnc depende el-'^^* ^^'*

le mefmo da tamilia de fua mái , íe-

gundo as leis da Ginccocracia , que ^'^^'^ ^^

obfervaô. Pereira foi muito bem re-
^'^'^'"-^

cebido do que reinava cntaó. Regu- cover-

lou com elie as condiçoens d^hum ^^-^^^o^

commercio mutuo , e fe foi de lá á?

Molixas 5 onde iremos ver novas tra-

gedias.

D. Georje de Merezes merco Pe-
reira de po:Te da Cidadella , e fe

aprefentou a elie com os ferros , con-

vencido pela fua própria confciencia
,

que tinha merecido. A Rain?ia no
mefmo tempo enviou feus Embaixado-
res ao novo Govei:nador para lhe pe-

dir juíliça contra feus perfeg^iido-

res 5 e a reílituiçaó de feus filhos.

Pereira íiccu fufpenfo da defordem
em que achava todas as coifas , e fe

aplicou lo^o a dar-P-e remédio. Ccn-
folou a Rainha com boas efperanças

,

e prometeo reílitu-r-lhe os feus fi-

lhos 5 tanto qi^e tiveffe reparado n.s

brechas da Cidadella. A prifaõ de
Me-
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Menezes , ten.do depois íido como hu-
Ann. de ma íatistaçaó a ei\a Princcza , ella

j. C. voltou a Tcrnate comos habitantes,

i^-.Q. S^e titihaó fugido. O Rei de Tidor
,

, que elle carregou do pezo odioío d^
r>. JOAOj^^j^

tributo que naó podia pagar, fe
III. ^^i- reconciliou de boa fé.

Começavaó a gofar das doçuras
KUNO DAj^

p^2 : porém os Portu^^uezes mef-
mo y naó a poderão foírer. O enteref-

íe os dividio , e os íihecs padecerão
por reper:uiTaó. Pereira por obriga-

ção 5 e por confciencia , vendo que
os particulares , comprando mais ca-

ro os géneros , e vendendo- os por
preço mais commodo do que ElRei de
Pcrtugal 5 arruinavaó o commercio do
Príncipe ; Te obítinou a querer refor-

mar efte abuíb , fem atiendcr
, que

ha occaíioens cm que hc precizo to-

lerar hum mal , p.Ara evitar ouiro

maior. A conduíla " de Teus predecef-

fores 5 que tinhaó fido obrigados a

recuar contra vontade , era hum exem-
plo, que podia audiorifalo 5 e inílruilo.

Porem naó jiiigando que eíles homens
odioíos deixaííem exemplos que imi-

tar 5 foi íempre firme , e naó relaxou

nada dis ordens , que tinha levado.

Tendo-fe os ânimos alienado del-

le paliarão logo os limites das fimplir
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ces murmuraçoens , para chegarem aos -. -

movimentos uiimultuoros. O vigário jAnk. de
que devia pregar com o exemplo, foi J. C.
hum dos mais coléricos ; elle, e Vi- 1^20.
cenre da Fonceca , homem fediciozo , .,

fc turbulento , Tc declararão cem mais ^' ^^-'^^

altivez , e trabalharão mais ciaramen-
^'^* ^^^**

te a excitar permrbaçaó. Algumas pa-

lavras infolenies , que Fonceca diíTe
^^^^ ^"^

?-0 Cabo das rondas , obrigaram
^'""'^"'^

Pereira a metelo em prifoens , e eíia
^^^'^^'

retenção azedou também o mal. Os ^^^^^'

motins naõ íe propunhaõ menos
,
que

entregar a praça aos CaPtclhancs 5OU de
íe juntarem aos inimigos. Porém ren-

do confultado a ceifa com m.ais pru-

dência , e ponderado as confequen-
cias

5 que poderiaó excitar contra el-

les hum tal motim , determinarão de
armar os Ternatianos fó contra a pef-

foa do Governador , e de lhe fazer

tirar a vida fcm que fe fouleííe.

Tom.ado efte partido , recorrerem

á Rainha
,
perfuanindo-lhe „ que Pe-

^reira, que elles lhe pintatavaó com
55 denegridas cores , naó tem omras
35 viílas fenaó para a eng'''nar : Que
55 naó trabalha com tanto arder a reparar

55 o fone 5 fenaõ para fe arm-.r em
55 tyrano : Que bem longe , de lhe r^f-

,3 tituir o Rei feu íilho no ten-.po

?3 q^e
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5)^/je i-^íC promereo , eftava na reíoiu-

Ai^.àCy^ç?jó de lhe tirar a liberdade a ella

i .C. „ meíma , e aos principaes da Ilha ,

ic^o. yy?'^^^*- o3 P^^ ^'"^"^ efcravidaõ j e que
- „ o mais feniro para ella , he desfa-

r. 3 o AO "
r ^ j • j r

53 zer-íe ae tudo o mais deprela
, que

55 lhe foííe poííivel. 55 Ou porque a

Rainha acrcditaííe eílas calumnias , ou
porque íc quizelíe aproveitar d'eílas

lementes de divifaó 5 ella ajuntou o
Coníelho , fez hum difcurío mui pa-

thetico, em que expôz vivamente , e
em narração a conducla d'ei-tes eílran-

geiros 5
qiie naó tinhaô correipondido

ás binignidades do defunto Rei feii

efpozo a refpeito d^elies , fenaõ com
huma ingratidão horrível , aíKgnalada

por huma longa ferie de "crimes 5 e

concluio em os exterminar a todos ,

fem excepção , para o que elles mef-
mos abriaó camhiho pelos confelhos ,

que lhe tinhaó fui;gerido , e onde el~

la achava a facilidade de os perder a

huns pelo meio dos outros.

Sendo tomada a reibluçaó , e

confervada em hum profundo fegredo,

a ardficioza Pra^eza procurou enga-

nar Pereira por hum zelo apparente em
apreíTar o trabalho do forte. No dia

alíignalado para cík execução huma
pane dos conjurados íe elcondeo n.^

huma
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huma Msfquita , e n^hum mato viíi -
nho , em quanto a outra parte ^ que Ann. de
devia fazer o aííalto , e dar o jfignal J. C.
do alto da torre , fe aíTenhorava da 1^-20.

Fortaiefa. Naó deviaó defconfiar d^ef-

tes últimos. Eraò efles os qued'or-^' -^^-^^

dinario hiaó fazer a fua Corte ao mo- ^^^* ^^''

ço Rei 5 e que tinhaó as entradas li-

vres. Já tinhaó penetrado ate ao quar-^^^'° ^^

to d^^efte Principe , que dormia a fef-
^^^'**a

ta. Fonceca , que os vio , e que do ^^ver-

fcu ar inquieto julgou que hiaó dar^'^^^^*

o aífalto , que elle tinha dirigido , da
fua prifaó os exortou ^ e os animou.
Entaó elles fe occupaó em arrombar a

porta , e hum muro de taipa. Perei-

ra teve tempo de fe armar , porém
trafpaííado de muitos liros cahio mor-
to , fem ter podido vingar-fe.

Os outros conjurados tendo fahido

da fua em.bufcada , para correrem fo-

bre hum Portuguez antes de fe dar 9
íinal , falvando-ie efte , e huma creada^

que o percebeo tendo bradado logo ás

armas , a guarnição fe pôz emdefen-
fa : Luiz d'Andrade que tinha as cha-

ves do forte , fez fechar as portas.

Os aíTlicinos vendo-fe defcubertos , fó

penfaraõ em por-fe a falvo , e todo
elte grande preparo fe terminou com
a morte de hum fó homem. Brás Pe*
Tom. III. G lei-
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— reira que fazia as vezes de Capitão

Ann. òc do porro , ou de General do mar
]. C. pertendco lucceder a feu irmaó. Os
j^-Q^ muitos perturbadores

, que havia, ti-

^ \ nhaó muito entereíTe em lho impedir.
D. JOÃO £|Qgçfa5 tumuiruariamente Fonccca ,
111. REI.

^,^^ ^ p^j. p^ii-nejfQ a^cto da fua juris-

dição 5 desfes tudo o que o feu pre-
NUKO DA

^eceífor tinha feito de bem , c enviou
CUNHA ao Governador General Braz Pereira 5 e
GOvEK-

}^-jjj^s poucos de homes de bem , q.ie
KADOR. inoftraraõ favorecer o feu partido ,

carregados de cadêas , e infamados

com as fuás calumnias.

A Rainha naó fe achou melhor com
eíla mudança de fenhor. Fonceca que
a tinha animado a desfazer-fe de Perei-

ra 5
pella efperança de ver o Rei feu

fiiho poítO em liberdade , lhe redo-

'brou a fia guarda , e moftrou ter ain-

da dezejos mais efquerdos. Eíla Priace-

za enfadada fahio também de Ternare

com o feu povo , e atalhou taõ bem
os viveres aos Portuga ezes

, que obri-

gou Fonceca a fazer por íorça , e

fem merecimento algum , o que eile

íe tinha obrigado a fazer de boa von-
tade.

RePcabeleceo iílo hum pouco a
tranquilidade ,

porém taó más peíToas

naó deviaõ gozar-lhe as doçuras. Aya-
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lo pofto eni liberdade , achava-fs já '

em eílicla àe governar por íi mefmo. An.v. de

Patc-Saran^e , que tinha a meíma j. C.

auiloridade em quanto efte Prln:ipe 1520.
eíxcve pre(b , que tinha tido antes o

Cachil d^Aroes 5 pezarofo de a perder, °' ^^'"^^

fe ii^ou com Fonceca, para o de:ro- '^^* ^^''

nar. Para o que elles lo emprega-

rão logo as calumnias e os rumores ,
^^^'^ ^^

que faziaó vagar contra elle
,
para que

^^^'^^^'^

o tiveííem como demente , e incapaz <^^vek-

de reinar. Fonceca fazia toda a dili-
^^^^^'

gencia , para o tornar a apanhar , e

techalo na Torre. Ayalo que o fuf-

peitou 5 falvou-fe nas montanhas. Fon-
ceca o feguio com maó armada : elle

podia alii defender-fe. Hum reílo de
inclinação que tinha os Portuguezes ,

que o poupavaó taó pouco , o impe-

dio de fe aproveitar das fuás vanta-

gens. Fugio para Tidor com a Rainha
rua mâi. Foi iílo baPcante para o de-

clararem in rapaz d* hum tro^.o , oue
moilrava defemparar pela fua fugida,

e de que fe tinha a^em diíTo feiro in-

digno 5 diziaó -no pelo afficinio de Gon-
çalo Pereira. Fonceca , que era d^ifto

o prime*ro autor , naó efcrupul^zcu

de lhe imputar eíte crime , e á Rai-

nha fua mâi ^ e fobre eíle fundamen-
to , o declarou fciemnemente deica-

G ii l^i^'d
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-^ hido da Coroa , e lhe fubílimio Ta-
Akn. de barija , que era hum dos filhos de

J. C. Boleife
, porém nafcido d'huma con-

j-,0. cubina.
"^

. Levado pelo mefmo efpirito de
D. JOÃO

yej-figçfi-i ^ foi a Tidor com maõ ar-
ni. Ri^i' niada

3 para feguir o Rei fugitivo, e

vingar-íe do que lhe tinha dado hum
KUNo da^^^Iq^ £|,g ^^- iç^.Q^ f^gQ ç fangue,
CUNHA

ç obrigou eíles dois Priacepes a refu-
GovER- gjarem-íe nos matos. No leiorno deC-
KADOR.

1-2^ vergonhofa vi6foria , Fonceca ten-

do achado hum dos feus próprios fi-

lhos naturaes degolado por hum ò^qC'-

tes ílheos , que teria também facri-

ficado á fua juíla indignação o Rei
Tabarija , fe elle lhe naõ tivefle ef-

capado das maós , fentio augmcntar em
íi 5 por huma taó triíle viíla , o feu

furor contra Ayalo. Enviou novas
tropas 5 para o aprezionar ; com tudd
nao o pode confeguir, por fe ter ef-»

te Princepe infeliz falvado em Gilo-
lo. Porem confeguio por indignos ar-

tifícios fazer-fe Senhor da pcíloa da
Rainha fua mãi , que fez cazar com
Paté-Sarangue , no mefmo tempo ,

que elle deo ao novo Rei
, que aca-

bava de por em feu lugar , a do Rei
fugitivo ; fem refpeito e fem attençaó

ás leis y que prohibem com horror ef-

tes
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tes cafamentos incetliuoros , e que hum
Chriílaó principalmente era obrigado Ann. de

a impedir com rodo o esforço , bem J. C.

lonse de os promover.
1 antos crimes acumulados nao -'^

fomente o tornarão odiolo aos Ter- d- JoaÓ

natianos , e aos Portuguezes , quem. rei,

tinhaó ainda hum reíto de probidade,

mas elle mefmo fe naó podia lupportar. Nuro da
Atormentado pela fua confciencia , cukha
intimidado pela idéa dos caftigos que gover-

merecia, e temendo fem ceíTar o que ^Jador.

todo o homem, taó aífeito ao crime

como elle , podia recear fobre a

fua peííoa , vivia em huma continua

defconfiança , temia até a fua pró-
pria fombra

;
perdeo o focego , o ío-

no , o comer. Eílava fempre arma-
do 5 naõ aceitava nada de quem o fer-

via 5 fenaó com a maó efquerda , para

fempre eílar em eílado de tirar pelo

feu punhal. Procurava a folidaõ , pa-

ra neila achar alguma l/geira confo-
laçaõ

5 porém em vaó. Os feus re-

moríos , mais cruéis do que algofes ,

naõ lhe permitiaó hum momento de
focego.

Triílaõ d^Ataide chegeu entre

tanto , enviado pelo Governador Ge-
neral a quem as cartas de Vicen-
te da Fonceca , e as juftilicaçoens

de
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^de Braz Pereira fizcraõ conhecer as

Akn. de urgentes ne.eííidades das Molucas ,

T. C. ^ ^ precizaõ d'hum prompto remé-
dio. Eu naó fei como hum ho-

*^^ \ mem taó prudente como Nuno , pô-

D. joao ,;ie fazer huma taó peílima efcolna.

111. REi'Elle era pe-ior que todos os outros.

A fua phyfionomia naô o defmentia,

ruro i>A e na pequenhez , e deformidade do
cuKHA feu corpo todo contrafeito , moftrava

GOvtR- huma alma ainda mais feia , e mais

KADOR. desforme.
Triílaõ tratou Fonceca aíKm co-

mo elle mefmo havia tratado Braz Pe-
reira. Tinha ordem de o prender , e

elle o eaviou preíio^iiTO a Goa. Com
elle paíTaraõ ás índias Fernando das

Torres, e os outros Caíbelhanos , que
tinhaó tornado a Tidor. Elles tinhaó

feito feu tratado de tornarem á Hef-
Í>anha por Portugal. Os Tidorianos

e oppunha5 á fua partida. Era preci-

zo que Triftao d'Ataide os obrigaffe

coii maõ armada a confentirem niiTo.

0> Cailelhanos o ajudarão , e lança-

rão na partida o fogo á Cidade : trif-

te reconhecimento do agazalhado
, que

ella V^Q. tinha dado.

Com tudo os fediciofos, que ti-

nhaó entereíTe , que Triílaõ naó foíTc

melhor do que os que o tinhaó pre-

ce-
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cedido 5 fuftentados pela ambição de —-«

íSamarao , emulo de Pate-Sarangue, Ann. de

o perfuadem de que Tabarija confpi- J. C.

rava contra a fua vida , e rinha tor- i^-q
mado o projecio de íe apoderar da ^ \
Fortalefa. Eíta lufpeita injufta , c m.al ^* '^''^

fundada foi hum crime para eftc Prin- '''* ^"^^*

cipe inocente , que foi arrebatado , e
enviado ao Governador das índias ^^^^ ^-^

com Pate-Sarangue , e outros dos
^^^"-^

principcies ,
que pertenderaó que fof-

^^^'^^'

lem léus cúmplices. Poém no feu

Jugar Cachil Aeiro o mais moço
dos filhos de Boleife , cuja mai
era huma efcrava da Ilha de Java.

Efl:a mái que bem vio que o throno
naó era para feu filho , fe naó hum
precipício , temendo (AQÍde entaó a fua

vida , afadigava-fe para o apartar deíte

perigo pelos feus choros , e pelas luas

rogativas
j
porem efles furiofos a arran-

carão d'entre feus braços , e forman-
dp-lhe hum crim.e das fuás lagrimas,

a deitarão pelas janelas.

Os Ternária aos naó foraó menos
irritados de verem dar-ihes hum Rei
d'hum taó indigno nafcimento , do
que da crueldade de que tinhaó u fa-

do com eíta mãi infeliz , que fó de-

viaó louvar , e admirar , de ter que-
rido oppor-fe á elevação de fcu fi-

lho.
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lho. Ternate foi fegunda vez aban-
Ann. de donada , e eíles defgraçados fugiti-

], C. vos 3 dignos de tanta gampaixaô , naó

15-20. ^ achavaó ainda mefnio nos íeus vi-

- finhos, que os reprehendiaó de terem
D. JOÃO ^r^Q^Qçi^Q todos os feus damnos , re-
III. i^Eí» cebendo 3 diziaó ellcs , em íua caza

eftes monftros
, que eraõ o horror de

fjvNo DA
^^^^ ^ natureza ^ e que mereciaõ fer

CUNHA
foíFocados á nacenla. Com efFeito os

covER-
autores Portuguezes mefmos conce-

KADOR. ^Qj^ ^ qyg Jq momento que os feus

nacionaes pozeraó o pé nas Molucas ,

naó celTaraó de trabalhar para fe fa-

zerem execráveis pelas maldades mais
inauditas. Eu me naó poíío conter a

mim mefmo de dizer
,
que finto por

huma naçaó taó nobre , taó generoza ,

fer obrigado a contar fa6los , que
fendo fo obra d'huma pequena por-

ção de infelices ^ de que cada paiz

abunda , faõ com tudo como huma
fombra , que efcureíTe hum pouco
as grandes., e bellas coifas, que ella

fez n'outra parte,

Naó contente de todos eftes ex-
ceflbs , Trillaó , que fó tinlia vindo
para fe enriquecer

, pôz ao Cravo hum
preço taó baixo

, que o Rei da Ilha

de Bâcian naó pode confentir n'huma
taó grande perda. Ifto foi baftan-

te
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te para o tratar como inimigo. Trif-—

—

taó tendo reunido os Ternatianos do ArcN.de

partido de Samparao , que naó o ti- J. C.

nhaó abandonado 5 e que eílavaó tam- 1550.
bem juntos aos Tidorianos , foi por -

tudo a fogo, e Tangue no feu Reino, * ^^^
e o reduíio a procurar a paz , que
lha fez paear cara.

-vT <• T>' NUNO DA
rso melmo tempo Pinto

,
que

Triílaó tinha enviado ás Ilhas do Mo- ^^^^-^

re, que faó na vifmhança, depois de ^o^'^^*

ter contratado aLiança com hum Rei ^^^^^^

d'eílas Ilhas , bebendo mutuamente do
feu íangue , fegundo os coftumes d'ef-

tes bárbaros , eftando no ponto de
íie retirar , arrebatou alguns , que meteo
no fundo do feu pcraó. Tendo hum
cl'elles efcapado, e f^lvando-fe a nado,
fublevou toda a naçaó

,
que correo

atras d'elle , de fort^ que teve mui-
to trabalho para fugir das fuás maós ,

como também d'huma horrível tem-
peftade , que lhe fobreveio , e que
moílrou querer vingar eíles pobres po-

vos deite attentado.

A indignação geral multipli-

cando 03 inimigos dos Portur^uezes pe-

los feus crim.es , os finco Reis das

Molucas , os das Ilhas do More , e

dos Papouz fe ligarão juntamente ,

depois de terem feparado Samparao ,

que
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que era favorável a eíles eOrangeiros^
Ank. de EJles ccr.cluiraó entre íi„ d^.iílacin^reni

J- C. 5, ao melmo tempo todos os Portu-

1530. ?? giiezcs eípalhados n?.s luas Ilhas ; de
, 5, íazerem esforço de começarem pelo

D. JOAO r^ j j r -"j ^j
„ 'vjoveniador , e de íe aroderarein da

*"• """^^-^Cidadella. Que fe elles aa5 o podef-

55 fem fazer por força declsrada , elies fc
KUK ^^ confpiravaô para os fazerem perecer
CUNH\ ' r -r

5, a tome
j

para o que os 1 ernatia-
GovER-

j^ç^g abandonariaó abfolutamente a

5, fua Ilha , e cortaríao todas as íuas

55 arvores fruclifera?. ,, Elles foraó

fiéis á fua promelTa. Depois de te-

rem levado todos os feus effeitos fe-

cretamente , fahiraó todos huma noi-

te da fua Cidade , e fe retirarão para

á borda do mar longe do forte. De
lá faziaõ fuás ccrrerias fobre os Por-
tuguezes , quando elies hiaó fazer le-

nha 5 ou a fua provifaó d'agua , e ma-
tavaó fempre algum. E a fim de fa-

zerem conhecer ao Governador até

onde chegava o feu ódio ^ tornarão á
noite a Ternate para lançarem fogo
ás cazas

, que tinhaõ deixado , e en-
volver neíle incêndio as de alguns

particulares Pormguezes , que habita-

vaõ fora do porto.

Tendo a conjuração rebentado

n'cutra3 partes ao mefmo tempo , fo-

raó
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laõ muiros Portn;^uezes aíTacinacíos em
diferentes lugares. O que ali houve Ahn. de
de mais penivel , he que CataSnm J. C.
Tutor do Rei de Gilolo tendo enve- j^^o
nenado o leu pupilo , para íe aíTenho- ',

rar do Trono , foi procurar os Portu- °* Joao

guezes ate á Ilha de More , onde fe ^^^- ^^^'

tinha formado huma nova Chriftanda-

de devida ao zelo de Gonçalo Ve- ^^'^^ ^-^

lofo , e dum virtuozo Padre chamado c^nha

Simaó Vaz ao qual fe tiiha ajunta- gover-

do outro chamado Francifco Alvares, ^^^i^or.

O Rei tinha vindo mefmo a Ternate
receber o Baptifmo , e fazendo depois

fuás Miííoés em Mamo ia , que era

a fua Capital , muitos á faa imitação,

e para o liron:;earem 5-^tinha5 abraça-

do o Chriítianiimo.

O Rei vendo que a fua Cidade
fitiada eftava no ponto de fe render

peio difgofto d'huma Religião abraça-

da com muiia coníideraçaó ; fahio com
os Portugueze^, , c alguns amigos fieis,

e tendo-fe fortificado á priííli , fe de-

fendeo todo hum dia com extremado
valor 3

porém em fim naó podendo
reziítir mais, degolou fua mulher, e

feus filhos , para lhes aíTegurar a fal-

vaçaó. Naó tendo m.ais que temer do
que a feu refpeito ,

procurou fegurar

para fi o martyrio da parte dos feus

ini-
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inimigos 5 vomitando mil blasfémias

Ann. de contra Mahomet. Elle o alcançara

J. C. íem a falfa piedade de feus amigos ,

j 20 ^^^ ^ íizerao poupar. Os Portuguezes
^ \ foraó paííados ao fio da efpada , e dos

D. joaoJqí3 MilTionarios 5 Simaó Vaz, foi af-
111. REI. facinado, e o outro muito ferido, fe

falvou em Ternate n'huma canoa.
NUNO DA Ayalo com tudo fortificado do
CUNHA favor dos Reis alliados , e dos Ter-
GovER- natianos , que tinhaó vindo todos a
'^''^^^^' elle , apertava tanto a Fortalefa fó-

pela privação dos viveres , que já co-

miaó ratos. Com tudo refpiraraó hum
pouco com a chegada de Simaõ So-
aik , e de Pinto. Porém o foccorro ,

que receberão durando pouco tempo,
e os inimigos tendo -fe afrenhoreado do
mar , depois de algumas vicforias que
alcançarão , foraõ redufidos a muito
grandes neceílidades

,
que durarão ate

que António Galvão , nomeado Go-
vernador das Molucas , e defpacha-
do pelo General foi render Triílaõ

d'Ataide , e fez tomar aos negócios
melhor face.

Nuno da Cunha magoado de naó
ter podido emprehender nada no pri-

meiro anno do Governo , tinha feito

esforços extraordinários para remediar

eíle defcuido nas operaçoens da cam*
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panKa feguinte. Elle intentaria fobre

Diu 5 e a julgar pelo formidável apa- Ann. de

relho de guerra que elle fez, eíla Ci- ]. C.

dade orguíhoza á tanto tempo procu- 15^.
rada , e que fempre faltara , devera

r L- j ^ • J r J D. joaOcm nm canir debaixo do estorço das

íuas armas. O quartel General foi
^^^* ^^^*

allignalado na Ilha de Bombaim. O
mar eítava coberto de navios , havia ^^^^ ^-^

mais de 4C0. velas de todos os tama-
^^'^"-'^

nhos, onde nada faltava em nenhum ''°^'^^"

género de proviioens , nem ainda pa-
^^^^^*

ra recreio. Na revida
,
que fe fez á

armada , fe achou fer compofta de
3(à<íoo. homens de tropas regulares de
defembarque , 1(1^4.50. Portuguezes da
equipagem das embarcaçoens , 1^,
Alalabares, ou Canarins, 8(|). efcravos

armados , e 9^ . forçados 5 ou remei-

ros.

Tendo-fe a frota feito á vela de
lá para Damaõ, a achon defnmparada

1

pelos feus habitantes. Dírpczeraó-fe a
alcançar de Deos hum feliz fucceíTo

d'efta expedição pelos Sacramentos ,

e abfolviçaõ geral. Propoferaó ali pré-

mios para os trez primeiros
,
que ef-

calafem as muralhas de Diu , e a ar-

mada fe fez ao mar para á Ilha de
Bedi.

Eíla liha^ que fó diíla fete le-

goas
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goas de Diu , tendo parecido hum
Ax\N. de poíto imporcante para a defenfa d^ef-

J. C. ia praça , Suitaó Badur a tinha feito

1^20. o"cupar por 1^, Rumes , e Árabes de-

^ baixo do commando a'hum Turco bom
D. JOÃO

foiJado 5 e homem experimentado.
III. REI. ^ jll^^ ^g defendia em parte pela al-

tjra dos feus rochedos , e em parte
KUNo DA

pçjj. ly^x-j^g^ artilheria taó num.erola , que
cuínka

isT^rio naó pode crer a narração
,
que

covp.K-
^'qI\^ iYq iizeraó , fenaó quando fe

KADOR. convenceo pelos feus olhos. Com tu-

do faltou o coração aos inimigos á vif-

ta da frota Portugueza. Prometerão
lo^o retirar-fe , com tanto que lhes

permitiíTem levar todos os feus effei-

tos. O Commandante d'elle3 alcançan-

do hum falvo condudo , veio elle

mefmo fazer a propofiçaõ i porém Nu-
no mu to altivo das fuás forças 5 a

regeitou foberbamente , e fe difpÔ2

ao aíTilto.

Fazendo entaó a defefperaçaó o
que naó tinha feito o valor , eíles co-

raçoens timidos paXiraó a hum extre-

mo oppoílo. E para certificarem
,
que

ío obraviíó pela deícrperaçaó , tendo
feito o Co nmandante acender hum
grande fo.^o no meio da praça , de-
golou fuás mulheres , e feus filhos ^

c os fez confumir aili com os feus

bens.
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bens. O maior numero imitou ePce •

exemplo bárbaro , e mais de 7C0 ra- Ann. do

pardo a cabeça, fegundo o íeu uío , ]. C,

para fe lacriíicarem á morte com hor-
^

riveis juram.entos. ^^

O attaque fe fez ao meimo tem- d. joao

po por féis partes difierentes : combate- m* p^-^i:

raó com furor d'huma , e outra parte,

obrando mais a irá do que o verda- nuno da

deiro valor. O inimigo í"e arrem_eçava cuí.ka

precipitadamente fobre o ferro do feu gover-

adverfario , dando-fe-lhe pouco de mcr- nador.

rer , com tanto ,
que matafle. Com

tudo fendo morto o Chefe , foi toma-
da a praça, Houveraõ 17 peíToas de

coníideraçaõ mortas da parte dos Por-

tuguezes 3 e 120 feridos dos quaes

muitos morrerão depois por caufa das

fuás feridas. O valente Heitor da Sil-

veira foi deíle numero perda confide-

' ravei para os vencedores , a qual na5
£cou bem compenfada pela morte de
i<^3co. dos inimigos , que f.caraó

fobre o campo da batalha , ou fe pre-

cipitarão do alto dos rochedos , e por

60. peças de canhão que tomarão.

O menor dcfcuido na g-ierra faz

perder occaííoens
,

qi-e fenaõ achao
mais. Nuno teve d'iílo huma triíle

experiência. Enterte\'efe outro dia na
Ilha de Beth , para deílruir as ^uas

for-
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fortiíicaçoens , e tirar os feus deípo-
Aní:. dejos

3 para dar tempo aos íeus efpias,

]. C. que tinha enviado a Diu , de virem

i<ZO. "ar-lhe relação do eílado d'eíla pra-

-ça. Pelo que perdeo , com o frudo
D. joAOj^

ç^^ vi61oria , a occafiaõ de tomar
111 RE'-e{^j^ Cidade, que tivera achado difpof-

ta a render-lc , pela confternaçaó ,
líUNO DA
CUKHA
GOVER-
ÍÍADOR.

que a noticia da frota tinha já efpalha-

do 3 e de desbaratar os Turcos , que
chegarão em feu foccorro , e animarão
a fua coragem, e as fuás efperanças.

Porque em quanto elle deixou
paíTar hum tempo preciozo , Mufta-
pha 3 e Sofar abordarão a Diu , con-
duílndo comfigo , em dois galioens ,

6co. Turcos, ou Rumes, e i(^^oo,

dos reílos da frota de Rais Solimaõ ,

com quem ellcs tinhaõ tentado inuti-

mente tomar Adem , e andaram perdi-

dos algum tempo depois , fem faber pa-

ra onde foíTem. Foi iílo baílante para

fazerem fucceder a alegria á triíteza

nos corações abatidos dos habitantes,

e de Melique Tocan , que tinha fuc-

cedido a feu irmaõ Saca. Defde o
momento da fua chegada , naó fica-

rão ociofos. Porque como elies eraó

mais peritos do que os índios na ar-

te da guerra , vifitaraó as fortificaço-

ens y e fazendo reparar algumas , e le-,

vaa-.
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vaiitaraó outras com toda a preíía. Se a

Cidade de Diu fe alibmbrou vendo to- Ann. de

<li a armada Portugueza delccberta ]. C.

no Teu porto, efti naó o foi meno? , 1550.
confiderando eíta praça também for-

tiíicada da parte do mar , e da parte ^' ^^'^^

da terra 5 que parecia inaccefivel. Ou- ^^^' ^^^'

tro motivo de admiração para o Ge-
neral 5 foi ver que nenhum dos feus ^^^^ ^^

efpias vinha dar-lhe refpoila. Elle naó
^^^'"^

podia advinhar a cauia , e podia ain-
^°^^^"

da menos comprehender a mudança ,
^'-'^^^^«

<^ue fe tinha teito nefta praça , que
elle julgava achar deiprovida 5 e que
lhe apreientava huma multidão taõ

grande de combatentes , de que todas

as fuás muralhas appareciaõ cobertas.

Com tudo naó obílante iílo fe

determinou ao attaque , e refolveo ba-

ter a Cidade da parte do mar. Dif-

pondo para ifto a fua frota , e ailig-

nando a cada hum o feu pofto junto

dos diíFerentes baluartes , principal-

mente á entrada do porto para forçar

a cadea , e queimar os navios que
ali fe achavaó : a acçaó começou a

16. de Fevereiro defde amanhecer , e
durou todo o dia. A artilheria dos
dois partidos jogando todo efte tem-
po , parecia hum inferno. O fogo 3

O eftrondo ,0 fumo das peças nun-

Tom. III, íi ca
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' ca pardva , rodos os elemciiros pare-

Akk. de ciaó confundir-fe , e fe r-preientavaó

J. C. por toda a parre hum expeòlaculo hor-

1^20. rorofo. Nuno veílido de efcarlate , pa-

. ra fer mais facilmente reconhecido cos
D. JOÃO

|'g^g j e os animar com a íua prefen-
íii. REi.çg^

^ |-|^ expunha mais doque outro

algum 5 no meio dos horrores da mor-
Kuxo DA

^ç . t^j-anfporrava-fe n^um.a jpequena ai-
tuNHA

jnadia a toda a parte aonde o perigo
GôvER-

çj.^ j^^-g forte
,
para conhecer o efta-

NADOR. ^Q ^g todos os navios por íi mefmo,
c confervando-fe lem temor no meio
das balas , que aííobiavaó lobre a fua

cabeça , zombava ainda , como fe a

coifa folTe brinco.

Com tudo o partido naó era iguaf.

Elle fó recebia prejuízo, e fazia pou-

co. Tinha ancorado muito perto da

Cidade. As batarias dos baluartes fa-

zendo tiros certos , lhe faziaó hum
grande damno, em quanto elle fó ati-

rava tiros incertos , e que quaíi naó
faziaó nenhum effeito. As groínis pe-

ças 5 nas quaes elle mais confiava ,

tendo-fe efquentado com a força de
atirar , tinhaó quafi todas rebentado ,

c eílavaó incapazes de fervir. AlTim ,

tanío que chegou a noite elle chamou
a Confclho. Ò ardor dos feus Capi-

taens tendo esfriado muito , mefmo
an-
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antes de começar o combate , fó pe •

las moílras ci"huma reíiítencia
, que Akn. de

naó crperavaõ ^ Kouveraó poucos que ]. C.
naó aíiencaíTem em que deziftiííe d' ir-yQ,

huma empreíii , cuja felicidade lhes

parecia impoílivei. DiíTeraó eiles que °* ^^-'^^

tmhaó mal informado ElRei , repre- *^^* ^^^*

fentando-lha como fácil. Que naó dc-

viaó perfuadir-fe que huma praça tam-
^'^^'^ ^^

bem defendida
, podeííe fer tomada

'^^'^^"^

n'huma volta de maó. Qiie o único
^^^^^^'

meio que havia de a tomarem , era ^^^^^»

de fe alTenhorearem do mar , e rom-
perem o feu commercio , impedindo-
Ihe 5

que ninguém podelTe ali entrar.

Sobre ifto o General tendo levado
ancora , tomou a derrota da Ilha de
Beth 5 onde tendo deixado António
de Saldanha para crufar fobre a Cofta
de Cambaia , cheio de injuria , e de
pezar , íe retirou a Goa. Saldanha
ali o feguio pouco depois , tendo quei-

mado nos feus corfos as Cidades de
Madre Faba , de Goga , Bella , Tara-
pour, Agacin , e Surrate

,
que comme«

cava a reftabelecer-fe do primeiro in-

cêndio 5 e tendo lançado igualmente
o fogo a muitos navios ^ e paráos ^ dos
quaes a maior parte pertencia ao Sa*
morim.

Fim do Livro Nono.
n u His-
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J. C. í^!!

General Portuguez tanro dif-

goílo tinha da Tua vergonho-
fa retirada

, quanto Muílapha
155 í' l^^ Te gloriava da fua boa for-

D. joaÓ tuna ,
que o tinha guiado como pela

111. REI. maó 5 para lhe dar toda aquella gloria.

Affim tanto que elle vio a Cidade

KUNo DA em liberdade , foi aprezentar-fe to-

cuNHA do louçaó ao Rei de Cambaia com
covER- aquella ouíadia y que dá a viòloria , e

iqADOR. com
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com a prefunçaó vantajofa , de que —
o ferviço importante

, que acabava de Akn. de

fazer , o faria receber c'os braços ]. C.

abertos , naó debaixo da idca de hum 1521.
fugitivo 5

que procura hum afylo

,

porém d'hum homem neceíTario, cujos
^*

primeiros procedimentos merecem re-^^^* ^^*'

compenfas , e requerem
, que antici-

pem os que elle poderá m.erecer de-
^^^^ ^^

pois. Naó fe ensancu no feu pcnfa-
^^'^"^

Cl" Ti J r 1-r GOvER-
mento. Sultão hadur íe lilongeou com.

hum fucceíío taó íeliz. A conlervri-
^'^^°^'

çaó de Diu era pr.ra elle huma acçaô

de partido , e o que lha tinha coníer-

vado 5 lhe pareceo tanto mais amado

,

por crer eíla praça daqui em diante

inconquiílavei, e que com o foccorro

d'hum taó grande hom.em , como lhe

pareceo Muftaphá , poderia fegurar o

fucceíío da fua cólera contra os Por-

tuguezes ; expulfando-os naó fomente
dos feus Eftados , mas pode fer que
também de todas as índias. Os magní-
ficos prefentes , que lhe fez no mefmo
tempo Muífapha ,

principalmente de
muitas peças d'artilncria beiiilTimas ,

deraó novo augmento ao que o fa-

zia já taó recomendável , elle lhe

deo o Governo de Baroche ,
que era

huma praça importante ^ muitas terras

de grande renda ^ e lhe trocou o feu

no-
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*- nome pelo de Rume-Caó ^ pari pOr ef-

Ann. de te nome figniíicar a fua pátria , e a

J. C. dignidade de que o hcirava : a fua pa-

15^1. tri^^í o 4"^ j^'^c airahia hum rcfpciro

- particular ,
porque os Rumes g'j Turcos

D. JOÃO
^g Romania eraó eftimados nas In-

111. REI.
^j^g fobre todas as naçoens Muful-
manas : a fua dignidade

, por fer o no-
jíuNo DA

j^^g ^^ ^^- ^ j^^jg ^Ij.^ titulo 5 que
CUNHA j^^ 2QS Príncipes Tártaros.
GO VER- Com tudo Nuno naó deixou de
KADOR.

J.ÇJ. alguns motivo", de confolaçaó na
fua difgraça. Sultaó Badur chegando
ao Trono tinha feito morrer todos os

feus irmaós que pôde apanhar. Dois
cl'eíles infeiices reílavaó ainda ^ e fe

tinhaó refugiado em caza de Niza-
maluco. Eíle eílava prompto para os

entregar ao tyranno
,

que os pedia.

Foraõ elles d'iíl:o avizados , e íe ef-

caparaó. Hum deiles apanhado na fu-

fida 5 eftimou antes fazer-fe m.atar ,

o que deixar-fe levar ; outro fe re-

tirou para o Idalcaó
,
que naô que-

rendo 5 nem enire;^âlo , nem guardalo^

lhe fez dar occultamente alguns foc-

corros , com ordem de fahir dos feus

Eílados. Tendo chegado a Dahul
,

os dl comitiva o envenenarão , e o dri-

xaraó por mono , e lhe roubarão tu-

do o que eile tinha. Nuno fabendo
o
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O triíle eílacio em que elie Te acha r

v.i y lhe fez offerecer hum azilo , e lhe Ann. de

enviou hum faivo conduclo , e o tra- J. C.

teu como Príncipe , intentando dar com 1521,
iílo muita inquietação a Badur, e pc-
1 r • r •

j n D . J OAO
der lervir-íe vantajczameute deite re-

féns, fegundo a conjun£hira dos tem- ^"' ^^^*'

p03.

D outra parte o òamorim empobre-
•J 1- 1 ^ ^ CUNHA

eido por huma lons:a suerra , que o ar-
J /r 1 J "ll- GOVER-

rumava deliolando-lne o commercio ,

r r •
1 /^ í:aD0R»

lulpirava peia paz , e rogou ao Gene-
ral 5 que lhe enviafTe huma peíToa de
confiança , com quem elle a podeíTe

tratar. Nuno lhe enviou Dioi^o Pe-
reira, a quem a intelligencia , que elie

tinha da lingoa , e dos coílumes jun-

ta a huma longa experiência deíla^

negcciaçoens, tinhaó acreditado mui-
to no índoflan entre os Príncipes ín-
dios. Pereira tinha nas fuás inPiruc-

çocns de requerer a faculdade de poder
edificar hum Forte nas terras do Sa-

morlm. O General tinha dezejo de
o fundar na pequena Ilha de Challe

,

ci':S difta trez iegoas de Caiicut, for-

mada por hum. rio dos mais notáveis
de Malabar, pelo qual fe pode fubir

em batel ate ?o pc da Cadea das

Montanhas de Gata , d'onde elle fa-

he. Com tudo elle na5 queria, cie o

'.Sa-
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,

Ann. de que rinha , e por iíTo Pereira tinha

J. C. ordem de fazer inftancias para que

I-.2I, o Forte foíle edificado na melma parte,
*

, onde eílava aquelle que fez ievan-
D. joAO^-^^j. r)^ Henrique de Meneze? ; elie
111. REi.^g^Ujj^ bem

5
que o Samorim naó con-

fentiria niÍTo nunca , e fe rezclveria
KUNO DA antes a confentilo em qualquer outra
CUNHA parte. O artificio aproveitou. O Sa-
GOvER- n-iorlm confentio

,
quando Pereira

NADOR. moftrou afrouxar-fe.

O Senhor da Ilha de Challe
,

que tomava o titulo de Rei , tinha

já dado o Teu confentimento em íe-

fredo ao General para a conílrucçaó

'eíle Force , e fe tinha ligado para

efte eifeito com os Reis de Tanor , e

de Caramanfa feus viíinhos. Eraó
elles todos vaíTallos do Samorim , e

dezejavaó ardentemente cada hum nas

fuás terras o eílabelecimento dos Por-

tuguezes ,
p?ra terem huma protec-

ção contra o leu Soberano , e fe en-

riquecerem , como tinha feito o Rei
de Cochim , procurando-lhes todo

o comm.er:io.

Nuno , acautelando-fe para o
fucceíTo do feu engano , e ao mef-

mo tempo para o arrependmiento do
Samorim , tinha já feito os prepara-

ti-
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tlvos de todos 03 materiaes em
Challe dacordo com o Rei , de quem ArN. de
tinha efcolliido a Ilha por preferencia ; ]• C.
porque eila era hum freio para á Ci- j.,,
dâde de Calicuc , d'onde nenhum na- ^'^ *

^

vio podia mais fahir íem paííapcrte^*
^^""^

dos Pornjguezes , ou fem correr o rif-'^**
^^^'

CO de fer tomado. De forte , que

tanto que elle teve avizo fecreio de ^'^'^'o ^a

Pereira da conclufaó do tratP.do , me- c'-"-ha

teo maó á obra , em quanto Pereira gover-

continuou adiveríir o Samorim, no ef-^"^^^^'

paço de alguns mezes debaixo de di-

verfos pretextos. A obra foi levada

com tanto , fo2;o que os mefmos
Fidalgos trabalhavaó todos fem dif-

linçaó 5 com os trabalhadores ; e

no efpaço de 2^ dias os mjjros da
Fortalefa de doze pés de groíTura ,

os baftioens, a torre da homenaí;em5
a caza do Governador , os quartéis dos
foldados , os armazéns , e a Igreja ef-

tavaó em eíiado de naó terem nenhum
infulto. E foi efta huma das melho-
res fortificaçoens

,
que tiveraó os Por-

tuguezes na índia , das mais vanta-

jozas para o commercio , firuada fo-

bre hum porto feguro , e cómodo ,

e fundada taó perro da borda d^agua,

<|ue naó podia ler minada.

O Samorim , aíHm como o ti-

nhaó
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GOVER-
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~ nhaó premeditado , naó tardou de Te

Ann. de arrepender da fiia muita facilidade ,

J. G. principalmente quando foube o con-

ir2'>. í^erto do General com os Príncipes

, feus vaíTalos , e que lhe recuiaraó os
D. joAO

fiij-çj^Qs
^
q^e pretendia levar no porto

iii. REI. jg challe. Quiz vingar-íe d'eftes úl-

timos
;
porém hum Caimale das terras

NUNO r>A ^Q Certaó
5
que podia pôr até lO^,

homens de pé , unio a elles : e

a guerra
,
que lhes fez depois da par-

í^jADOR.
^.jj^ ^Q General , e todos os feus ef-

forços para os retirar da aliiança
,
que

elles tinhaó contratado com elle , fo-

raó inúteis. Teve elle tanto difgof-

to 5
que penfou morrer de pena. Pe-

lo contrario o Principe herdeiro dos
feus eRados , que tinha fido muito
oppoílo ao eílabelecimento d'eíl:e

poílo , defde que elle o vio efta-

bclecido com eíleiuo , fentio tanto as

confequencias, que efcreveo ao Gene-
ral na moleftia de íeu Tio para lhe

certificar
, que fuppoílo que eíle Prin-

cipe vieííe a m.orrer ^ tanto que elle

fubiíTe ao Trono em lugar delle , vi-

\ cria em boa amifade com os Portu-
guezes : e naó taria mais commer-
f io fe naó peia viu de Cochim , fem
recorrer h vias remotas, c de contra-

bando 5 as quaes tinhaó fido até ali

« a
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a cau.fa de rodas as perturbaçoens.

As efquadras Portuguezas corriaó Ann. de

com tudo todos eiles mares. Amónio ]. C.

da Silveira enviado para o eílreito de 1522.
Meca , deu huma villa d'olHos a
Al '

1 1 r • r D. JOAOAdem ; porem achando-le mu iro íra-

co naó pode vingar-fe da perfídia do
"''

Xeque : o que o obrigou a voltar pa-X ^1 r- Nu::o DA
ra Ormuz , de que tomou o Cjoverno.

O Rei Raxet eftava entaó em euer-
*^^^'""^

ra com o de Ormuz , a quem recu-

fava pagar o tributo. Silveira tendo
^^^^^'

tomado prefioneiro hum irm.aõ deíle

Príncipe , o fez entrar na obediência,

mais pela via da negociação , do que
pela das armas. Pouco depois Antó-
nio da Silveira morreo , deixando de
íi a lembrança honroza das fuás bellas

acçoens , e a reputação d'hum bom
Official.

António de Saldanha
,

que foi

crufar para o mar Roxo, depois d'An-
tonio da Silveira , fe achou na m.efma
impolíibilidade que elle , de cafliigar

o Xeque de Adem. Tendo voltado

para o cabo de Rofalgatc , os máos
tempos o obrigarão a deixar eílas pa-

ragens, prfra vir efperar Diogo da Sil-

veira fobre a Cofta de Cambaria. Obri-
gou elle ali algumas outras emb^rca-
çcens a hirem encalhar até debaixo

das I
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das muralhas ác Diu , ci'onde fahiraô

Akn. de 27 tuílas , com as quaes pelei iou ,

J. C. Tem receber » nem lhes fazer al^um

j^22. damno confideravel. Em fim depois

, de ter lutado m.uito tempo contra o
D. JOÃO

rigQ]. (ia fezaó 5 foi encontrado por
III. RFj.

j3JQgQ (ja^ Silveira a quemi entregou o
commando da fua frota

,
para hir tomar

Nu.NO DA ^ ^Qg Navios de tranfporte , que vol-
cuNHA

i-avaó para Portugal
GovER- Dio^o da Silveira confirmou bem
NADOR.

j^efi-a occafiaó a reputação de incen-

diário y que tinha adquirido. PaíTou

como hum fogo devorante , coíleou

toda a Cofta de Cambaia ,
queimou

os poílos de Bandorá , e de Taná
até Suirave. De lá atraveífando da

parte de Diu , fez o mefmo ás Ci-

dade.^ de Patê , Mangalor , Caílellete

Talaja , e Madrelaba , deitando por

toda a parte hum tal medo
,
que to-

dos os habitantes das Cidades mariti-

mas fugirão para o interior ,
para dei-

xarem paliar efta torrente , abando-

nando as fuás povoa^oens , e todas

as embarcaçoens dos léus portos ^ que
foraó igualmente entregues ás chamas.

O temor era taó grande na mcfma Ci-

dade de Diu
5
que pequenas almadias

a hia5 infiiltar dentro no feu porto ,

íem que ninguém oufaíTe fahir para

lhe
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lhe hir em fima. Depois d^efta terri

yel expedição, Diogo cia Silveira vol- Ann. de

tou a Goa carregado de deípojos ,6 ]. C.

com mais de 4c^. efcravos. I533-
O General revolvia na fua men-

te os meios de obrigar o Rei de Cam-
baia para lhe coníentir , que fundaíTe

hum.a Fortaiefa na Cidade de Diu.

Naó vendo meio algum de reduíir ef-

ta praça pela força das fuás armas ,

elle a conltragia de tao perro peios

feus corfos
,
que a fazia defcahir de ai-

^'"^^

gum modo pela ruina do Teu commer-
cio ; o que fe fazia infinitamente fen-

íivel a Badur , que o tinha já perce-

bido pela diminuição das fuás rendas.

Porém o General teve outro motivo
de inquietação. Soube

,
que Melique

Tocan fe fortificava em Baçaim. Te-
meo 5 que fe elle o dcixaíTe fazer

,

cila Cidade fe fizeíTe twió poderoza
como Diu , e que fe os Rumes alli fe

eílabelcceflem ^ ella fe fizeííe por tem-
pos huma das mais fortes efcalas def-

tes Cantoens, pela commodidade
, que

teriaõ de tirar as madeiras de conftru-

çaó para ás frotas
, que o Gram

Senhor quereria fazer conftruir nos
feus portos do mar Roxo , a fim de
as enviar depois para ás índias. As
fufpeitas eraó bem" fundadas. Em pou-

co
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CO tempo a Cidide íe tinha augmea-
As:-:. de tido muiio pelo coiicurlo extraordl-

]. C. nano dos que le apreientavaó para
a povoar. Melique Tocan ali tinha

^
-" \ fundado hama Cidadella , e guarneci-

D. joao do as duas bordas do rio na lua em-
II 1. REI. bocadura de trincheiras , e de balu-

artes cercados de hum íoíío profundo
,

KUKo DA onde tinha feito entrar agua do mar.
CUNHA Tinha além d'iflo , tanto de Cavala*
GovER- ria como de Infantaria, perto de i5(^.

KADOR. homens de tropas regulares. Re-
foluto em fim a naó permitir o eíta-

belecimento de hum poílo de tanto
ciúme , Nuno fe pôz no mar com
huma trota de mais de 15C. velas ,

e de m.ais de 4(^. homens , metade
Portuguezes , e metade Malabares , e
Canarins. Tocan , que foi d'ifto avi-

fado, quiz evitar o golpe por propo--

íiçoens de paz ;
porém íizcraó-lhe pro-

pofiçoés taó duras , que íè vio obriga-

do a rege Ítalas.

Tendo-fe feito a defcida hum pou-
co á baixo das tortiíicaçoens com mui-
to mais fogo 5 do que eíFeito da par-

te dos inimigos. Diogo da Silveira ,

e Manoel de Macedo , que commanda-
vaó a vanguarda da armada deílribui-

da eiii três corpos , correrão pelo lon-

go dos foílbs , e ganliaraó até á fren-

te
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te cios entrincheiramentos ; onde acha- -^

raó Tocan com o groíTo do feu exer- A?:n. de

cito. Parecia ali haver mais lemerida- j. C.

de do que valorem atracar hum cor- i^:-»,

PO taó niimerozo , e que fazia huma "'"
-

rao bella viíta ,
porem nao cemorai-

do nada o valor Portuguez , cahiraõ-

llie em íima com impetuoíidade , e
r f -3 J J 2 r NUNO DA

com tanta íelicidade , cpe tenco-o deí-

bararado no primeiro choque , íó tive-

rao o trabaino ue matar a sente, que ío
r r • r r \ X'ADOR,

penlava em fugir para íe íalvar na
montanha. Os que eílavaó na Cidade
vendo defmandar-fe o feu exercito , e

correr com tanta precipitação , naó íe

julgarão obrigados a terem mais va-

lor , e a abandonarão p::ra fe hirem
unir aos fugitivos. Só a vanguarda
Portugueza com.batco. Duas pciToas

de nota , ali morrerão com alguns
foldados

5
quando da parte do ini-

migo mais de 550. ficarão fobre a
praça.

Cunha quiz celebrar efta ac-

ção fiizendoMguns Cavalleiros ^ e dif-

tribuindo outras recompenfas aos que
fe tinhaõ diílinguido mais. Teve com
tudo o difgoílo de fe ver obrigado
pelo feu confelho a arruinar todas as

fortificaçoens d'eíla praça , que pare-

ceo inútil por caufa da vifinhança de
ChauL
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^
— Chaul.^ Achou nella hiima prodigioza

Ai:i
. cleq;iantidade de muniçoens , e 400. pe-

J- C. ças dardlheria
, que trouxe á Goa ,

155^. para onde fe retirou triíimphaíite.

^ ^^^- Fizeraó á íua chegada nefta Ci-

iii. REI.
^''^^^ grandes fcílas

, que mollravaó
' recompenfa-lo hum pouco da dilgra-

NUNO DA?^ da^ fua primeira expedição. El-

,ToxT* ^^ n^o peníava mito nem íe querCUHNA .
í T-in • T^ T - rTT ^

GOvEK-
^"t^riormente. ElRei D. João III. que

r^DOR
^'^^^*^ tinha fido informado tinha tido

muita pena, e havia feito partir hu-
ma frota de 14 velas divididas em
duas efquadras , com 1(^500. homens
de retorço. Tinha efcrito ao mefmo
tempo ao Governador cartas muito

efRcaces para o obrigar a renovar a

partida , e a fe aífenhorear de Diu a

todo o cufto. Expertado por eíles no-

vos eílimulos 5 Nuno imaginava todas

as vias , e naó defprezava nenhuma.
A fortuna lhe aprefentou duas

ao mefmo tempo
;
porém que para a

acçaó naó tiveraó nenhum effeito.

Melique Tocan vivia n'huma contmua

defconfiança da Corte do Sultão Ba-

dur. Eíle Príncipe tinha hum ódio

inveterado contra a fua familia , fun-

dado fobre que o Rei Cha-Mahmud
feu Pai tinha feito grandes entcrcííes

a Melique Jaz , e lhe tinha dado , e
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a Teus filhos terras , que Badur coníi

derava como morgados, que lhe coii-Ann. de

viahaó melhor a elle , e aos Príncipes J. C.
fcus irmaós. Tanto que dle ' fubio 1-22.
ao Trono trabalhou para os defpojar, \
aíTim como já dilTe. Melique Saca foi °- ^°-^^

obrigado a deixar Diu, e 1 alvar-fe em '^'* ^^^'

Jacquette , onde morreo de veneno ,

que Badur lhe fez dar. Tocan temia ^^^^;^ °-^

ter huma forte igualmente funefta.
'^-^^•'^

Rume-Can , que queria fundar a fua
gover-

forcuna fobre as ruinas dadelle, lhe
^'-''^^^"

fez máos ferviços na Corte , e fe fervia

de tudo para o tornar fufpeito. To-
can naó o ignorava, e foi iílo o que
o fez efcrever ao Governador para lhe

pedir
5

que lhe enviaíTe hum homem
de confiança. Vafco da Cunha por
ordem do General foi falar com el-

le. Facilmente fe ajuftaraõ nos feus

entcreíTes communs ; porém conclui-

rão ao mefino tempo , que Tocari

naõ podia entregar Diu aos Poriugue-
zes , fe eftes naó riveífem hum exerci-

to 5 e huma poderoza frota. Porem
naó fe podendo fazer ifto neftascircunf-

tancias , efte encontro
,
que naó po-

de fer taó fecreto
, que a Corte de

Cambaia naó foíTe deile fabedora , fó

fervio de fazer Tocan mais fufpeito

,

c <I.u- novas forças ao fcu contendor ,

Tom. III. I e
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e acabou em fim em fazcr-lhe cor-

A:.N. (^e zzr a cabeça ^Jí;um tempo depois.

]. C. Suitaó Bad ir ocupado com '?,uer-

j_2 2 r^s quaii continua^ com as poceií-
^

. cias viíinhas , qulz-fe nioftrar cm-
D. JOÃO popi^^^Q ^ favorecer a inveja , que
111. REI.

^^ Porrjguezes tinhaò de ler hum
eílabeie:imeato nos íeus Filados. Po-

KUNo DA
j.£.j^ -^^ çj.^ ç^ ]^,jj^^ artificio da íua

'^^'^'"-'^
parce , e huma vontade mal formada.

GovER-
Xj^ifi-^Q í^e Sá, que o Governador ti-

KADOR.
j^i^g^ enviado á íua Corte , naõ pôde
concluir nada por íi mefmo , e naõ

trouxe outra r.fpoíla mais
,

que o
Sultriõ em peíToa querer conferir com
o Governo 3 e que elle lhe dava

a paragem em Diu. Nuno ali foi com
huma frota de cem velas para eftar

prompto para todo o fucceffo. O Sul-

tão , e o General naó poderão ajuT-

tar-fe no modo , e no lugar para fe

comniun içarem. Eíle Príncipe com tu-

do dezcjcu ver os principaes OíHciaes

da frora. Nuno naó recufou , elles

foraó no efr^-do mais prcm.pofo, e mais

brilhanue ,
qne poderão , para lhe fa-

zerem iionra. tile os recebeo com
grandes fignaes ce diftíncaõ , e moí-
trou niíto grande conienramento.

Manoel de A^ acedo , lium dos

CapiLacns , falando com mais zelo

que
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que prudência , tomando com tudo as -

cautelas ,
que o refpeito pedia , re- x^nn. de

Í)rezenta-ihe com muita liberdade a ]* C.

lirpreza em que eftava , de querer 1522.
tirar o eoverno de Diu a Melique
To:an para o dar a Kume-Cao : ,,

„ Que moílrava n'iílo feguir huma ^^^* ^^^*

55 má política, de tirar aílim das maós

55 do vaíTalo , que tinha fido fempre
^^^^''^

3, fiel 5 cujo pai tinha feito grandes
^^^^^

55 íerviços ao feu Eílado , hum pof-
^^"^^^

35 to taó importante , para o confiar
^^^^^*

55 d*hum eftrangeiro , que fó era co-

5, nhecido por fer infiel ao feu So-

55 berano : Que fe Rume-Ca5 , que

55 elle naó conhecia , eftava prefente 5

55 a elle mefmo lhe fuftentaria em co-

55 mo naõ era m.ais do que hum trai-

55 dor, e lho provaria com as armas

55 na maó. ,, Rume-Caó , eftava pre-

fente 5 e naó difle palavra. Badur
olhou para elle com ira. Macedo ,

que o conheceo entaó 5 voirando-fe

para elle reperio o que tinha dito , e
ajuntou

5 35 Que poderia também to-

55 mar companheiro 5 e que elle brigaria

55 contra ambos unidos. „ Rume-Caó
naó rcfpondeo nada j e o Sulcaó in-

dignado 5 lhe pedia a rafaó do feu

filencio. 53 He 5 diííe elle 5
porque

55 difto faço pouco cazo 5
porém fe

I ii „ Vof-
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„ VoíTa Mci^eítade o aprova eu naõ
•Ann. de „ duvidarei brigar com elie íó por fó.

]. C. „ loi ailignadoo mar para o feu campo

1^2.'. de batalha , e Foi determinado
, que el-

^
"^

' les brigariaó fuíla contra fuíta. Mace-
D. JOAO

^^ eíleve logo prompto , e foi o pri-
11 1. REI.

j^g-j.Q j^yç Çq achou no lugar dado.

Deípois de efperar algum tempo, ía-
jxv.^0 i^-'^

|^;j.^5 Q\rQ fuílas do Porto 5 bem em.-
cuKHA

pa^Yefadas , que rodearão a de Mace-
GOvER-

Jq ^ g tornarão a entrar no Porco ,
NADOR.

j^onde ninguém appareceo mais, naó
permitindo o Sultão que Rume-Caó
combateíTe. Tendo Macedo eíperado

inultilmente , foi chamado pelo Go-
vernador 5

que lhe fez íinal com hum
tiro de canhaó , e fe reunio á frota ,

tendo adquirido muita honra por eíla

acçaó.

A alliança do Sultaó com os

Porruguezes era mi;: to contraria aos

eatereíles de Rume-Caó
,
para que

cílc homem , que enraó tinlia toda a

fua conSdencia , naó fizeíTe quanto

podeííe para a impedir. Foi ifto o que

fez nalcer os cfiverfos incidentes fo-

bre o ccrcmonial ,
para romper a pra-

(í;lica peííbal , e que cm fim o obrigou

a quejr.-r igualmente a negociarão
,

lizongcado-o de que acharia mais van-

tagens na aliianja , que elie trava en-

tão
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tdõ com Omaiim-Pat-Cha , Rei dos

Mogols 5
pdo meio dos qiiaes efpe- Ann. de

rava livrar as Ind:as do jugo dos Por- J. C.

tuguezes.

Como o General era inílniido fe-

creram.ente de rodas as fuás idéas
,

tomou da fua parte medidas para fe Ine

oppôr 5 e lhe dar que fazer. Efcreveo

ao Rei dos Mogols
,
para o fazer en-

trar na defconfiança da má fé de Ba-
dur , oíferecendo-ihe iuntar-fe aos Mo-
gols

,
para com elles lhe fazer guerra

,

e aííegurando-lhe que naó deicharia na-

da para os vingar de todas as perfí-

dias dcíle Principe. O offerecimento

agradou a Omaum-Pat-Cha ^ e refpon-

deo ao General com hum modo mui-
to engraçado , pelo dezejo que mof-
trava de fe unir com elle , e de
confervar juntamente huma boa corref-

l^ondencia.

Com tudo Nuno tendo-fe retira-

do a Chaul , enviou de lá diverías

efquadras para crufar em diferentes

partes. Elias naó fizeraô nenhuma van-
tagem confidcravel. António da Sil-

veira de Menezes , desfez com tudo
Marcar o Curial de Calicut

,
que cor-

ria o mar com oito fuílas bem arma-
das 5 e fazia m.uito damno. Menezes
o encontrou em hum pequeno rio ,

on-
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onde fe tinha efcondido : tomou-lhe
Akn. de todas as fuás fuftas ^ e o obrigou a

j. C. tornar a pé para Cali.ut, onde con-

1^22. t'nuou a fazer os íeus ccrfos com feu

^ Tio Pate-Marcar , outro . General do
òamorim.

III. REI. Diogo da Silveira , que tinha tw
do a íua diftribuiçaõ para o mar Ro-

KuNo DA^^
^

çr^j^^
^^^^^ campanha liuma bel-

cLí<HA
^^ acçaó

,
que eu naó poíTo paílar em

GovER-
f^iç^çiQ^ Tendo encontrado num na-

^''^^^^'
vio da Cidade de Gidda , ricamente car-

regado 5 a Capitania o lalvou abaixan-

do a Mefena, veio á bordo , e apre-

fentou huma carta de hum Portuguez,

que cria dever-lhe fervir d'hum bom
paiTaporre. A carta dizia : „ Eu rogo

55 aos Capitaens dos navios d'ElRei de

55 Portugal 5
que tomem o navio d'ef-

55 te Mouro 5 como boa prefa
;
porque

55 he hum dos piores homens ,
que

55 ha no mundo. „ Silveira admirando

a imprudência de ambos , naó tez

moftras de nada : oblequiou muito

o Capitão 5 deo-lhe hum paíTaporte

em melhor forma, e o delpedio con-

tente 5 eílim.ando antes perder efta oco-

íiaõ de fe enriquecer, do que fazer co-

nhecer a infidelidade d'hum homem
da Tua Naçaõ.

Maninho Aífonfo de Souza , que
ti-
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tinha novamente vindo de Portugal

com as provlzoens de General do mar, An>:. de

tendo reunido em Chaui rodas eftas J. C.

pequenas eíquadras , compôz huma i^-»-.
de 40. velas , e toi por ordem do

General caliir íobre Damaó , na vifi- ^* ^*^*'

nhnnça de Baçaim : achou a Cidade "^' *^^'*

defamparada pelos feu3 habitantes ,

mas via na Cidadella 5C0. tanto Tiir- ^^[^^ ^^

cos 5 como Raípoutes
,
que pareciaó de-

^^'^"^

terminados a defendella bem. Souza
g^'*'^^"

tendo deíembarcado hum pouco longe ^^-'^^^^*

das battarias dos inimigos , ali plan-

tou a Efcalada hum pouco antes do
dia : Francifco d'Acunha foi o primei-

ro que fobio ;
porémi qucbrou-íe a cis-

cada debaixo d'elle. Os inimiigos abrin-

do huma porta para fahircm , foraó

imipididos pelos Porruguezes mefmos

,

que fe aprefentaraõ ao meínio teirpo

para entrarem. Houve ali hum com-
bate muito violento. O vigor dos Por-

tuguezes venceo com tudo íobre a

fua imprudência : elles paííaraó íobre

o corpo os inimigos , e íe íizeraó

íenhores da praça. Souzp. a íez ar-

raiar , e continuou a aíTolar a cofta

até ás portas de Diu.

A perda de Damaó foi miui íen-

fivel a Sultaó Eadur , e com>o , longe
de concluir no íeu tratado com o Rei

dos
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dos Mo^ols , via efte Príncipe quaíi
Ank. de cahindo-lhe em íima , de concerto com

]. C. outros inimigos poderozos-, vio-íe ainda

15:54. obrigado a procurar os Portuguezes pa-
- ra naó fe met:r entre tantos fogos.

A paz foi finalmente concluída fo-
111. REI. 1 ^ • j ,,lemnemenie , e jurada entre elles com

eítas condiçocns. „ Que Sultaõ Badur

55 ceciena a LlKei de Portuíial para

5, lempre Baçaini , rom_ todas as

„ íuas dependências , e com toda a 00-
KADOR.

}
•

r^. j
55 berania : (^ue todos os navios que

^5 fahifièm dos Eftados de Cambaia pa-

55 r;i o mar Roxo , viriaõ carregar-fe

35 a Baçaim 5 e ali rornariaó para pa-

35 garem os Direitos : Que todas as ou-

^5 trás embarcaçoens 5 que foíTem dif-

55 tinadas para outra parte, naõ poce-
riaó partir fem paíiaporte da Coroa
de Portugal : Que cm nenhum dos

feu Portos
5 podei iaó armar navios

_ em guerra : que todos os que fe

35 achaíTem já feitos feriaó defarmados,

35 e ficariaó inúteis ; e que em fim nao

35 daria m.ais a fua protecção aos Ru-
3, mes. 55

Eftas condiçoens foraõ adoçadas por

algumas outras vantagens. Porém quaes

quer que foíTem eftas condiçoens ,
pu-

nhaó Badur em fituaçaó de fazer fa-

ce a todos 03 outros inmiigos que ef-

ta-



r>OS PoRTUGUEZES , LlV. X. I 27

tavaó no ponto de o atracar. Eíle Prin

c:pe tinha quafi fempre fido fel-z ate Ann. de

entaó. Além diíTo o Reino de Cam- J. C.

taia 5 ou de Guzarite , que era o de 1^2^.
feus Pais 5 elle o tinha conquif-

^'
,

tado peia força das luas armas : ti-
^' ^^'^^

nha-fe também aíTenhoreado do de
^^^' ^^^'

Mandou , cujo Rei elle tinha nos feus

ferros, e do" de Chitor que tinha fei-
'''''''' ^""^

to^ tributário. O Reino de Chitor era
'^'^''"'^

taó confideravel , que o feu iobcra-
<^°^'^^"

no tomava o titulo de Sanga , ou (j'
^-^i^'^'^'

Imperador 5 e emparelhava com o Sa-
morim ^ e o Rei de Narfinga. O que
reinava no tempo de Badur era hum
moço Príncipe

,
que eftava ainda na tu-

tela da Rainha Crcm.entina fua mái.

Efta Princcza tinha n'outro tempo re-

cebido Badur nos íeus Eílados, quan-
do fugia á perfeguiçaó de feu Pai. Era
ella quem o tinha ajudado a fubir ao
feu trono ; tinha ella depois desbara-

tado Babor Rei dos Mogols , a quem
recufara , em confideraçaó a Badur ,

a paífagem pela^^ fras terras , para en-

trar no Reino de Cambaia. Badur fó

lhe pagou com ingratidão. Elle lhe
fez guerra , e a obrigou a aceitar as

condiçoens que qujz , e lhe levou hum
de feus filhos á fua Corte , onde o
tinha em penhor.

Os
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~ Os Monguis 5 ou Mogols, povos ori-

Ann. de ginarios das Provirxias conhecidas an-

]. C. tlgame^ire debaixo dos ncir.es , d'Aria-

1^-4. ^^^ ? Eaclriana , e Sogdiana , tendo fei-

to grandes conquiíTas debaixo do rei-

D. joaÕ ^^-^^ ^^'^ Tiniiir-Lan^ , chaiTiado comu-

lii. REI.
"^^'"^^^ Tamerian, tinbaó-íe feito Se-

* nhores do Reino de Delli , e lança-

ruNo DA. ^^^ defde entaô os fundamentos dcfta

grande Monarchia ,
que tem aéhial-

mente no Indoftan. Pabor Pat-Cha foi o
primeiro que inquietou Badur

,
pedin-

do-lhe a homenagem que lhe devia,

como Rei de Deili. Badur temendo
05 Mos^ols j Naçaó belicoza , criada no
cxercicio da guerra , altiva com as

fuás conquiftas , e bem fuperior aos

índios 5
que faó moles , fracos , e a-

feminados. Depois da morte de Ba-
bor 5 houve ali entre Badur , e Oma-
um Pat-Cha ,

que tinha fuccedido a
feu Pai Babor , hum novo motivo
de defavença. Badur tinha dado afi-

lo nos feu^ Eftados a Mir Zaman ,

cunhado d'Omaum. Omaum o repe-

tia. Bndur naõ queria entregalo , c
pedia que lhe íizelTem hum eítado in-

dependente entre os dois , para fer-

vir de barreira a hum , e a outro ; e
oíFerecia contribuir da fua parte. A
via das negociaçoens naõ tendo apro-

vei-
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veitado , os dos Reis chegamó a nu —-

ma rotura aberta. Badur enviou aA^N. de

On^aum hum beio veílido de mulher ]. C.

para ihe rooílrar defprezo ^ e eíle ic-^^.,

lhe enviou hum caó , e hum açoute
,

para lhe pagar na mefina moeda. *
"'^"^^

Badur querendo prevenir o Teu
''*' ^'^'"

inimigo fez entrar nos feus Efrados

hum poderozo exercito , ccmm/-in-
^'^^

'^
^^

dado por Tzerca-Caó , fiiho do Sul-
^'^'"^"•^

taó Laupi. Efte tinha fido defpojado
^<^^'^^^"

por Babor. Era ifto hum raígo de^^'^o^'

politica
,
porque elle podia efperar ,

que os Patanes , cue tinhaó entrado
nas índias com os Mogols ^ e natural-

mente inimigos huns dos outros
y po-

derão cauíar diviíaõ entre elies , ven-
do o feu Príncipe natural , e o her-

deiro legitimo d'rjum Império que el-

ies tinhaó conCjUilrado. Badur eícreveo

no meímo tempo á Rainha Cremenri-
na, „ Para ihe comunicar as ílias in-

yy tençoens fobre a guerra que hia fa-

55 zer 5 e para a citar para enviar o

35 Sanga feu filho com hum exerci-

55 to que tinhaó feito entre íi. ,, Eíla
Princeza que tinha fobre o coração
a ingratidão com* que eíle Principe pér-

fido tinha jDpgaco os feus fervíços 5
julgou então rer huma bela ocaíiaó de
fe vingar d'eiie. DiíKmuiandc com

tudo
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tudo o feu reíTentimento , reípondeo
Amn. de a Badur com hum modo que o íatis-

J. C. íizelTe 5 dizendo-lhe 555 que ella hia por-

iic?4. 55 ^^ ^^^ eílado do foccorro que pe-
•^ *,

35 dia 5 mas que já que ella hia pri-
D. JOÃO

^^ ^^^,Ç^ ^^ J^e' (^^ £j}^Q gj^ Ç^^ £^.
III. REI-

^j vor, lhe rogava que bem quifelTe en-

55 viar-lhe o íeu íegundo íilliO
,
que

ruNO DA
^^ jinha de penhor em feu poder, pa-

CLNHA
^^ r^ [q coniolar na fua viuvez , pela

covER-
^^ vifta d'hum 5 na auzencia do outro. 5,

rrADOR. Parecendo a Badur jufta a petição,

enviou eíle Principe com muita hon-
ra, e o fez acompanhar por dois dos

feus principaes Em.irs. Tendo a Rai-

nha aproveitado no feu artificio , re-

cebeo os Emirs com muito agrado
,

e os entreteve muito tempo, com as

apparencias de grandes preparativos de
guerra que fazia , para por feu filho

em eílado de partir. Com tudo ella

fez occultamente o feu tratado como
Fvei dos Mogols, de quem fez o feu

Reino tributário , reconhecendo defde

entaó Om.aum como o legitimo Sobe-
rano de todo o Indoftan. Tanto que
ella teve noticia de que o trata-

do eílava concluído , fez dizer aos

Emirs , .5 Que fe podiaô hir embo-
„ ra , que feu filho citava doente , e

3, que quando eíliveíle bom , o envia-

„ria.
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ria 5 fe o juIgaíTe preciío. „ Os
Émirs tendo feito novas inílancias , Ann. de

eila lhes tez dizer com altivez que fe J.C.
foííem, quando naó que acharia próprio i^^^,
o meio de os fazer fahir dos íeus

Eílados , mais de preíía do que quere- ^' ^^^'"^

. '
^ ^ ^ ^

111. IvEU
riao.

Eadur efcarnecido por eftc mo-
do 5 naó refpirava mais do que vin-

^^'^^ "-^

gança , foi pôr íitio diante de Chi-*^^^""^

tor. Poderão jul^^ar do poder deíle
^°^'^^'

Príncipe fó pela moftra do feu apa-
^-^^°^'

relho de guerra. O feu exercito era

de 500^. homens de pé , e de ifOç^.

de cavalaria , dos quaes tinha :50(^

.

pefadamente armados. Entre eíta mul-
tidão 5 fo havia I5c5. eílran^eiros ,

Fartaques , Abixins , Árabes , Rafpou-
tes y conduzidos por diverfos Chefes,

300. Rumes que obedeciaõ a Rum.e-

caó 5 So tanto Pcrruguezes , como
Francefes ,

que conheciaó por Cliefe

hum chamado Santiago , o qual ti-

nha fido efcra.vo d'hum marinheiro

Portu^^ez 5 e que fe tinha de modo
iníinuado 'lo agrads de Badur , que
eílc o tinha engrandecido , e lhe ti-

nha dado o nome de Franguif-Caõ.

O nome Franguis na5 lhe convinha
por tanto , íenaó por ter fido Chrif-

taó
3 poílo que eíiencialmente , e]'e

naó
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na5 tinha tido outra reiieiaó que a
A:- e dos Teus eii;crefies. No que toca aos

]. C. Francczes , tinhaõ paíTado á índia com

1534. ^'^^^'^ Portuguez infiel á fua pátria,

. que tendo armado no porto de Diep-
^'

'^'^"''^P^? ^oi abordar a Diu, onde foi to-
^*^' ^' '• mado com a fua comitiva, e dado ao

Sultaó Badur
, pelo qual tiveraó o

KL>.o i^Ag^i^^ j^ mudar de religaó , e morre-
cuNHA

j.^^- depois mifcrabiiilíTimamente.
GOvER- ^i^j^ j,^l^^ infinita multidão de
KADOR.

}^Qrneris , Badur condulla 500. Elc-
phantes que trazia cada hum faa tor-

re , dois pedreiros , e quatro homens,
A artilhcria toda de bronze , chegava
a mil peças ; entre as quaes havia 4
Bafalifcos y que cada hum tinha cem
juntas de bois para o pucharem. 6(^.

carros eraõ diftinados fomente para ás

equipagens do Suiraó. Além do que
h.aviaó infinitos para o ferviço das tro-

pas , e hum taõ grande numero de vi-

vandeiros , e de peíToas que de ordi-

nário feguem os Exércitos , que fa-

ziâó hum apparato m.aior do que o de
todo o Exercito.

A Rainha que tinha ao m.eímo
tempo muito juizo , e muito valor,

cuftumada a pelejar ella mefm.o ccmo
huma Amazona , e já celebre pelas

fuás vidorias fobre çs Terfas , e fo-

bre
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bre os Mo^ols , Te tinha preparado

para fuítencar hum cerco , e fe tinha Ann. de

preparado com boa vontade. Foíto que ]. C.

ella fó tiveíTe i(^. cavalos , e ^c*^. i^^a..

homens d'Infantaria , fe defendeo ^ ,

com todo o vigor crivei , e teve longo ^' ^^-^'^

rempo eíle grande exercito em def- '^'* ^^^*

graça. O Sultaó cubiçoío de fe fazer

Senhor da Cidade cílava além d'iílo
"^'^'^ ^''^

taó picado da inveja que d^iíTo tinha ,
cunha

que fez pôr na fua tenda huma mefa govkr-

coberta cf^oiro amoedado
, para dar a '^ador.

recompenfa que tinha prometido , á

qualcuer que lhe trouxeffe huma pe-

dra cias muralhas
,
que elíe fazia barer

pela fua artilheria ; e facrificava com

foíto a fua gente , eílimando em na-

a os homens neíta infinita multidão.

As prlm.eiras noticias que teve do
exercito

,
que tinha enviado contra os

Mogols foraó, de que naó fer\'ira6 fenaó

de lhe augmentar o valor. Tzer-Ca5 os

tinha desbaratado , e tinha-fe avançado
muito no paiz, recebido por toda a par-

te por onde paííava , como o ligitimiO

herdeiro de hum Reino que ellc era

digno de governar. Porém fendo cha-

mado para desfiladeiros por hum en-

gano 5 foi desbaratado do mefmo mo-
do 5 e m.orto combatendo com valor.

Eík fegunda noticia afligio verdadei-

ra-
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ramentc Badur , e fó Ccr/io par tan-
Am:. de to a fazelo mais furiozo. Tzer:-Ca6

J. C. foi chorado pelo exerciío. Os fitian-

1524. ^'cs aprovei taraó-íe defte íentimento
- para fazerem huma bella fortida. Ba-

^ dur naõ fe defgoílou , redobrou as fuás
" * promefias , e as fuás liberalidades. Em

fim a Raiaha qne tinha efperado fer
DA

fQ^^Qj.j.j(J3^ <Jqs Mogols 3 naó contan-

do já com eiies , efcapou-fe por hum
caminho apartado , levando comíigo
todos os íeus thefouros y depois de
ter lançado fogo a tudo o que naó
pôde levar. A maior parte dos habi-

tantes por hum exemplo de furor , íi-

milhante ao que tinhaõ dado os da
ília de Beta , fe queimarão com as

fuás riquefas , e fe^uraõ que houve-
raó mais de jO(^. almas que morre-

rão neíte eftranliO incêndio» Nao
achando Eadur refiílencia entrou viíflo-

riozo na Cidade , confervou os mife-

r.n-ci3 refiios que achou , e deixando
alli hum corpo de tropas , marchou
contra os Mogols , para lhe dar ba-

ralha.

Perdeo duas fucceííivas , e na
ultima foi de modo desbaratado ,

que foi defpojado do feu campo , on-
de acharão tantas riquezas como Ale-

xandre tinha achado no de Dário. Ape-
nas
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nas íe pôde elle lalvar desfarçado. , —
para ganhar os feus Eílados. Muitos Ann. de

dos íeus principaes vaíTiillos o abando- J. C.

naraó ,
para feguirem os Efteíidarres ir 2c.

do vencedor. Entre eíles foraó Me-
lique-Liaz, o único dos fiLHos de Me- ^* ^'^''"^

lique-Jaz que ainda reftava , e o meí- ^'^* ^^^'

mo Rume-Caõ. Badur neíla extremi-

dade 5 a que o tinhaó reduzido os fe^ nuno da

negócios , fe arrependeo muito tar-
^^'nha

de 5 de ter íeguido os confelhos d^ef-
g^^^^"

te traidor, e íe arrependeo de ter fei-
^'^^*^^*

to morrer os léus melhores creados ,

por lhe ter dado ouvidos. Defcubr in-

do ao mefmo tempo que elle o tra-

hi3. 5 e que tinha correfpondencia com
o inimigo 5 ao menos tendo o fuf-

peitado , deo ordem a hum dos feus

confidentes para o matar. Efte que era

obrigado a Rume-Caõ , o aviíou , e
Rume-Caó paíTou para o Campo inimi-

go. Deixou as Tuas mulheres, os feus

filhos , e os feus thefouros em poder

de Badur. O amor o obrigou a fa-

zer hum esforço para os retirar do
feu poder. Omaum Pat-Cha lhe deo
hum corpo de tropas , com o qual

elle feguio o Sultaó fugitivo.

Badur podia detender-fe em
Champanal, a mais forte praça dos feus

Eílados. Eftava fituada fobrc huma
Tem. III. K nipí^:
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montanha quafi inaceflivel , e taó for-

Ann. de tiíicada pela arte como pela natureza.

]. C. Porém tomado de hum terror pinico,

2r intentou divertir o traidor que o fe-
^•^ ^. ^uia , deixando-lhe as luas mulheres

,

B. JOÃO £-g^g filhos 5 e feus thefouros , para fal-

iu. KEi-
y.j^Y os feus próprios , e fe retirar a

Diu.
jiuNo DA Q Rej (Jqs Mogols fe aíTenhoreou
cufjHA Je Champanel , fem ter trabalho de
GOvER- ^ attacar, fenaó pelo dinheiro queef-
N.ACUK. palhou 5

para corromp.er os que a de-

viaõ defender. Badur defefperado , de-

terminou abandonar tudo
,
para fe re-

tirar a Mera. Os que lhe tinhaó fica-

do fieis o defviaraó d'huma taó ex-

trema refoluçaõ , e o obrigarão a fo-

licitar o foccorro de i:li;uma Potencia.

O ódio que tinha aos Portuguezes lhe

fez preferir o Gram-Senhor , a quem
enviou prezente^ , cuja eílimaçao ex-
cedia a ^oOç^. peças d'ouro de moe-
da corrente , e com ifto muito gran-

des fomas para afoldadar as tropas

que lhe pedia.

Com tudo tendo depois refleíli-

do, que paliaria mui longo tempo pa-

ra efperar hum foccorro taó diltante ,

a neceiHdade o obrigou a recorrer a

Nuno da Cunha , a quem efperançou

em fim a de que lhe concederia a U-

berda-
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berdade de fundar !ir.m;i Forcaleía em
Diu 5 fe cllc qiiifcíTe jimtar as fuás Axn. de
armas com as d'elle

, para o defender J. C.
dos feus inimigos. Para iílo fe valeo ir-^r,

de Martinho Aífonfo de Souza , de ^ *
,

quem tinha goftado , e concebido ef- ^* ^^"^^

limaçaó. Hum pequeno ciúme da '^'* ^^^'

parte do General ,
que queria tirar efta

gloria a Souza , penfou fazer maio- ^-^^"^ °-^

grar eíle negocio. Elle quiz fenrir-fe
^^''''"-'^

d'outro 5 e foi obrigado a tornar a
^over-

Souza a pezar do leu goflo , o que ^'-^^Oí^*

eu obfervo aqui para moflrnr que as

pelToas empregadas , naõ devem nun-
ca apaixonar-fe, e obftinar-fe

5 porque
a minina bagatela fó baíta para lhes

fazer perder as melhores occafiocns ,

como com efFeito commumente as per-

dem, por feguirem muito a impreíTaó

d'hum ligeiro entereíTe , ou das fuás

inciinaçoens particulares.

Nada podia lifongear mais Nuno
ido que a íituaçaó em que fe aciiava.

Via-fe procurado por dois dos maio-
res^Principes do Indoílan , ambos ía-

ziaó depender a fua fortuna da alian-

ça d'elle : via oífcrecerem-lhe ambos
com empenho ,0 que elle , e fcus

prcdeceffores tinhaó taó longo tempo
tentado inutilm.ente , e confeguir pela
força das fuás armas , e pelo artificio dq

K ii Aias
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fuás negociaçoens. Porque no mefmo
Ann. de tenipo que Badur lhe offcreceo lugar

]. C. para liuma Cidadella em Diu , o Rei

j , dos Mogols já bem avançado na con-
^

, quiíla do Reino de Cambaia , lhe fez
D. JOÃO gi-^j-g^gj^

j^g carcas mais honrozas , nas
111. i^^-Ei.

qi^ij^es lhe fazia o mefmo oírerecimen-

to 5 com condiçoens muito mais van-
^uNo DA

j.^JQ^3^3^
Porem poíto que eíle Prin-

•^^'^•"•^ cipe oíFerecia o que naó tinha , era
GOvER- çQyy^ tudo já muito poderofo^ e muito
lAuoR.

pj^j-a^ temer dos Porruguezes, a quem
importava muito per huma balança en-

tre eílas duas Potencias da índia, para

eílar fempre em eftido de fe apro-

veitar das fuás diviloens. Sem o que
çra inevitável para elles o ferem leva-

dos pela torrente , tanto que huma
tiveíTe tomado mor força lobre todo

o rello.

Aiíim o General naó duvidou

em preferir Badur
,
pela mefma ra-

zão aeiie eílar muito defcahido. Mar-
tinho Aribnfo de Souza , que era cha-

mrido fegunda vez pelo Sultaõ , naó
comcteo a falta que tinha feito na
primeira. Foi logo bufcar efte Prín-

cipe 5 e tendo-fe emcon irado com Si-

mão Ferreira
,

q^ie rinha a procura-

ção do General 5 elles regularão o ne-

^ gocio com eftas condiçoens j „ Que
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55 O Sultaó dnria hum lugar a ElRei—' —
35 de PoiTugal , para fundar huma Ann. de

55 Forraiela ein Diu , no ficio em que J. C.

35 lhe agradaííe , e da extençaó que i^-i^,

35 quifeííe : que lhe cederia principal- '-^

55 mente o baluarte que eftava no ^' ^°;^^

33 mar á entrada do Porto , e confir- ^^^* ^'^^'

55 maria ao nieímo tempo a doaçaõ 3

35 aue tinha feito de Bacaim : com tu-
^'^^'° ^'*-

35 do os Portujnezes naó levariaó Di-
^^^"-"^

35 reitos rezervados ao Sultaó. Que ^°^^^'

33 todos os navios carregados para Mc- ^'^^°^'

,5 ca naó iriaó a Baçaim por obriga-

35 çaó , porém viriaó a Diu Tem que

35 os podeíTem obrigar 3 com tanto po-

35 rém que tiveíTem paíTaporte : Qi:e

35 os navios da Períia , e da Arábia
,

3j que eraó obrigados a conduíir a Bi-

35 çaim 5 feriaó levados a Diu , onde

35 pagariaó ío á Coroa de Portugal os

35 mefmos Direitos qi:e pagavaõ em
3, Goa 5 exceptuando porem os cava-

3, los que íahiííem do mar Roxo , que

35 feriaó exemptos de rodos os Direi-

3, tos. Que os navios Portuguezes naó

3, crufariaó mais para o eílreito de

35 Meca 5 onde naó fariaó damno al-

3, gum 3 nem aos lugares feus dcpen-

35 dentes , nem ás embarcaçoens que

5, d'alli partiíTem , exceptuando com ru-

33 do as frotas de Rumes 5 ou de 1 ur-

„ cos
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5, cos 3 que elles poderiaó attacar , e
Ann. de 5, deílruir em toda a parte onde as

]. C. „ achaíTem : Em fim que o Rei de

1526. 35 Cambaia , e ElRei de Portugal fa-

- 55 riaó por efte m.eio huma liga offcníi-
i>. jOao

^^^^^ ^ ^ defenriva^ a refpeito, e coti-
111. REi«^^j-f^ todos. E que ír.poílo que al-

55 gum dos vaíTailos das duas Coroas

^y^;^
;^^

5,
paíTalTe d'huma para á outra , p\>r

„ razaó de dividas , ou d'outro defcon-

,3 tentamento , elles os entregariaó mu-
3, tuamenre tanto que foílem requeri-

53 dos 3 Tem lhes poder dar afilo. „
Nuno fabendo a conclufaõ do tra-

tado 5 ulou de mxuita deligencia para

hir a Diu , onde chegou com huma
beliílima comitiva. Foi alojar-fe no
baluarte do Mar , que lhe tinhaó pre-

parado loberbamente ; e fobre o qual

vio quando chegava a Bandeira de

Portugal arvorada. Sultão Badur , e

elle íe viraô algumas vezes Tem to-

das eílas dificuldades que tinhaó fido

feitas n 'outro tempo pelo ceremonial,

Eílabelecido o tratado com. boa forma
e aííignado por ambas as partes 3 come-
çarão a pôr maós á obra para a conf-

truçaó da Cidadciía. Foi elfa fitua-

da fobre a ponta de terra , que he
formada d huma parte pelo mar , e

da outra pelo rio. A fua figura hc
trian-
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triangular , fecharaõ-na com trez mu
ros de í6. pés de groíTura , c de 20 Ank. c?e

de altura are ao cordaó. Nos dois angu- J. C.

los 5
que olhaó para á Cidade , levan- j^^-yiS.

taraó duas torres baítionadas. A pri-

meira que chamaó de S. Thomé , ef-
^*

r^L 1
• • • 1 TIT. KEl.

tava lobre hum.a emmencia , e tinna

5)0. pés de diam.etro. A fegunda cha-

mada de Santiago fó rinha 60. A por-
^'^''''^ ^"

ta foi feita nefta cortina entre as Guas
^^''"^

torres , e defendida por huma couraça.
'^<^^'^^"

O foíTo de que cingirão a praça , fe
'^^^^^^'

acha mais ou menos largo ou profun-
do 5 fegundo o permitirão os roche-

dos 5 e as coílas onde foi aberto. Tm-
balharaó depois bem depreíTa cm conl-

truir no interior a Igreja , a ca-

fa do Governador, os armazéns , e os

quartéis. A obra mais neceíTaria foi

feita em 49. dias com grande admiração
do Sultão , que naõ defcançava de ad-

mirar huma tal diligencia.

A noticia do Tratado que fe ti-

nha feito , e da Fortalefa conftruida

em Diu 5 era muiio agrridâvel para fe-

naó apreíTar a dala a EiRei de Por-
tugal

, que a dezejava com tanto ardor.

Nuno naó devia faltar a iílo. Dcfpa-
chou logo pela via de terra hum Tudco ,

e hum Arménio
,
que foraó enviados a

Ormuz , e fez partir quafi no mefmti
lem-
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— tempo em huma fragata ligeira Simnó
Ann. de Ferreira Secretario das Ind'as pela via

J. C. ordinária. Porém íoraõ preedidos nuns,

i<z6. ^ outros por Diogo Bctelho , que em-
- prehendeo a acçaó mais atrevida , c

D. joao ^^-g inaudita y que ainda fe vio neíle
»"• ^^'' género,

Eíle valerofo
, que fe tinha áeC-

KUNO DA
ti^g,j:^o nas índias , tinha tido a in-

ruHTsA
felicidade de fer alli enviado como em

GO VER-
(jefterro , fem emprego , e Tem hon-

^^^^^* ra pelo ciúme dos Teus inimigos , que

o tinhaó tornado fufpeiío a ElRei ,

a^ufando-o de ter querido , á imitação

de Migalhaés , retirar-fe para França ,

para conJuíir os Francezes ao Indof-

tan , e fazelos entrar ao menos na
part.iiha das conquillas da fua Naçaõ.
íSorria com impaciência huma diígraça

que na5 tinha merecido. F. como os

grandes homens tem fempre algum
recurfo extraordinário, eíperava elle al-

guma occ:^ri:iõ de fe reílituir á graça do
feu Príncipe })or alguma acçaò de cre-

dito. O que fe tinha paílado em Diu
lhe pare:eo fer o' que elle efperava

havia muito tenipo. Aílim apanhan-
do a cep "a do Trí>tado , e o plano

da Cidadeíla, fe embarcou fccretamen-

te em. huma meia galera , que tinha ar-

mado á lua cufta
,
que tinha zz pés
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de cumprido , 12 cie largo e 6. de ako.

Onde lem mais comp.mhia do que ai- Ann. de

guns dos feus efcravos 5 e fmco Portu- ]. C.

guczes dos quaes 3 eraó feus creados
, \c26.

toma a Aia derrota para Chaul ganhando
fempre o largo. Qiiando elle atravei- ^' -^'^^

fou Dabul , declarou o íeu difignio '''* ''^'•

a alguns dos feus ,
que fe adm.iraraó.

Com tudo elle o fez de modo , par-
'''''''' ^^

te por promeíTas , e depois pane por
^^^^^^

força 5 e ameaças ,
que depois de rer

'^^'^^^"

corrido todos os perigos, que fe podem ^-^^o^*

imaginar da parte dos feus , e das^

ondas do mar , chegou em fim ás Ter-
ceiras 5 e de lá a Portugal ; onde o
Rei recebeo a noticia que elle trazia

com tanto goílo ,
que deu logo parte

ao Papa , e fez fazer feitas publicas

em todo o Teu Reino.
A relp.çaó do que tinha aconteci-

do a Botelho na faa viagem , o niodo^

com que ganhou autloridade febre os
feus efcravos, que fe tinhaó revoltado,

com que governou fó o feu navio, e
deu as íuas oídens por efcrito 14 dias

em que fc lhe tolheo a falia á for-

ça' de gritar , a deílreza com que
enganou o Corregedor das Terceiras
que o queria embargar , porém prin-

cipalmente a vi fta da Ria er*! barcaçaó ,

caufaraõ a todo o Portugal huma ad-;

mi-
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miraçaõ junta com horror , ninguém
Akn. de podia q-jaíi crer o que via com feus

J. C. olhos. Porem quem naó admirará as

152(5. idcas dos homens , e a fraqueza dos

. feus juizos. Eíle navio mais àl^-^o
D. JOÃO jg admiração , que o navio Argos taõ
III. i^Ei' celebrado dos Poetas , foi condenado

ao fogo pela Coroa de Portugal , a
NUNO DAj^j^ ^ç tirar da idéa dos homens ,

que
CUNHA

ç^ poder iaó fazer taó grandes viagens
GovER- ^^^ ^2' pouca defpeza : como fe a
KADOR. loucura d'hum Eroftrato

,
que queimou

o Templo de Ephefo , naó fervira

mais para imortalizar eíle Templo ,

do que toda a fua magnificência. No
que toca a Botelho , deixaraó-no con-

íumir cm Portugal, fem lhe fazerem

a menor ^raça. He verdade que elle

era culpado de ter vindo fem licen-

ça do Governador , e por iffo foi pre-

cizo que a Imperatriz irmã d'EíRci
ie entereíTafe para lhe alcançar o feu

perdaó. Em fim enviaraó-no ás ín-

dias muito tempo depois , Governa-
dor de S. Thomé , donde foi tranf-

ferldo a Can^^nor , com o pretexto de

o recompenfarem
;
porém com elfeito

para o terem longe do Reino , e fe

curarem da defcor.fiança que tinhaõ

d eíle. Ke taó verdade
,
que as fuf-

peitas , em matéria d'entereíre d'Efta-
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do 5 f?5 quaíi fempre co numero das

queixas
,
que faó incuráveis , e fem re- Ann. de

médio. Botelho tornando ás índias efta- ]. C.

va hydropico , e taó prodigiofamen-
i^^^í^.

te inchado , que era hum monílro.

Com tudo a aliança dos Fcrtu-^* J*^-"^^

guezes toi logo a caufa da falvaçaó de ^^^* ^'^^*

Badur 5 como ella o foi também depois

da fua perdição. Os Mogols fabendo o
^'"^'^'^ ^^

?[ue íe tinha paííado em Diu naó ou-^^'^"-'^

araó feguilo. Nizam.aluco que lhe
^over-

fazia guerra , fufpendeo toda a hoíli-

lidade em coníideraçaó do General.

Vafco Pires de Sampaio enviado

por Nuno foi tomar o forte de Va-
rirenne , fituado fobre o rio Indus

,

de que os Mogols fe tinhaó apodera-

do. O m.efmo Sultaó acompanhado
de 5CXD. Poríuguezes entre os cuaes
havia 50 Fidalgos

,
que tinhaó na

frente Martinho AíTonío de Souza ,

fe poz em marcha para fegurar nos
feus Eftados os efpiritos duvidozos

,

fubmeter os mal intencionados, e ex-
pulfar CS eftrangeiros. Mira Mahm.ud
parente de Badur tomou-lhe m.uitos

poítos 5 e OS obrigou a fe retirarem

ci^huma grande parte do F.eino de

Cambaia , depois que elles fe viraõ

frufírados das efperanç^.s de fe fazerem
Senhores de Baçaim.

Efta
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• Eftâ praça corria algum rifco. Os

Ann. de Mogols a amcaçavaó. Nuno
,
que a

J. C. temia 5 lhe tinha enviado 4C0. Por-

155(5. tuguezes conduíídos por Garcia de Sá
para a defender. Os Portuguezes Í6

tinhaó ainda huma feitoria , e algu-

mas fortincaçoens feitas á prelTa. Gar-
cia defconfiando das fuás forças tinha

determinaJo defemparala. António Gal-

vão fe oppôz fortemente a huma refo-

luçaò taó indigna , e lhe fez mudar-
de parecer. Os Mogols naó oufaraõ ar-

rifcar o atraque , e tomarão o partido

da retirada. Nuno que chegou pou-
co depois , foi taó íat is feito de Gal-
vão 5 e do que elle tinha feiío , que
tendo commeçado entaó a deitar os

fundamentos da Fortalefa , quiz , para

fazer honra a Galvão ,
que foíTe elle

o que lhe deitaíTe a primeira pedra.

Porem he tempo que nós figamos

efte grande homem nas Molucas , on-

de o deixamos , e para onde foi en-

viado pouco depois ncílas circunftan-

cias.

António era o quinto filho de

Duarte Galvaõ , de que nós temos já

falado , oue tendo-fe feito celebre na
Europa aiiim na guerra , como nas ne-

gociaçoe"í3 , ve'0 terminar a fua vida

roda juiii na lha de Camarão , revef-

ti-
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ti'io do caracler de Embaixador á Cor .

te do Imperador da Ethiopia. Anto- Anx. de
nio digno dos primeiros empregos , J. C.
naó rinha nenhum : Simplex pariicu- j.,^
lar , trabalhando nos feus próprios en- ^ '

,

tereíTes , tinha chegado a adquir gran- ^* •'^''^^

des riquefas , e ainda mr^is credito pe- •''* ^^^*

la fua probidade. Nuno que conhecia

o verdadeiro merecimento ^ e o fabia ^'-^^^ i^a

deftinguir 5 o nomeou Governador das ^^^^^"^

Molucas , para hir alli remedear os gover-

exceííos de Triílaõ d'Ataide , e de -^'ador.

feus predecefibres. Galvão , ainda que
bem inítruido da extremidade em que
alli eílavaó todas as ceifas , aceitou

efte deílino , como homem que fe-

gue as viftas de Deos , mais do que
as dos homens , e íe diípoém a ía-

tisfazelas , menos em Capitão , ou ne-
gociante 5 como tinhaó feito os outros,

do que como Apofíolo de Jefus Chrif-

to 5 e em fiel vaílailo , que pifando
aos pés a ambição 3 e a avareza, na5
penfa mais do que á gloria de Deos,
e no entereíTe do feu Príncipe , e na
honra da fua naçaó.

As trapaças que lhe fizeraó e.m

Gochim os indignos Aliuiftros que o
deviaó expedir , o reduíiraó a fazer
elle mefmo o feu preparo quafi intel-

j

ramente á fua cufta. Xifto ppz todo

o
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o feii cabedal; e faitando-Ihe as gran-
Anx. de des fomas que tinha adauirido , em-
]. C. pregou a íiia baixela de^Prata, e os

ir^(S. ^^'^^ moveis. De Cochim fez derrota

, para Malaca , e de Malaca para á
D. JOÃO j|i^^ j^ Borneo por Ternate , onde
III. REi.^j^gg^^

^.^^ 1537. Eftando tudo alli na
horrível defordem que tem os reprefen-

KUNo DA
j.^j^ ^ ^-^j recebido dos Portuguezes
como hum Anjo tutelar, que vinha li-

vra-los da tyrania de Triílaó d'Ataide ,

da fome que os tinha redufido á ex-
tremidade 5 e da opreiUió dos Ilheos

,

que tendo-íe todos reunido , naó ti-

nhaó mais do que efperar para verem
checar o feliz momento da fua li-

berdade.

O exccíTos de Tríílaó d'Ataide

eraó incríveis. O ódio que lhe tinhaó

era tal
,
que fe elle naó foíTe conhe-

cido por parente de D. Eílevaó da Ga-
ma

5 que era entaó Governador de
Malaca, o teriaó enviado ás índias li-

gado de pés , e maós
,
para fer caíli-

gado. As queixas que faziaõ contra

elle eraó tanto mais livres
,
por fe

perfuadirem ,
que lizongeavaó o novo

Governador exagerando as culpas do
feu prcJccelTor. Porém Galvaó cheio

de moderação , e que fó tinha viítas

de paz 3 e de conciliação , longe de o
car-:
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carregar de ferros , como fe efperava ,

aifedlou expreíTamente traralo com to- Ann. de
das as civilidades para esfriai o ardor

J. c.
dos feus accufadores , e lhe dar lugar ^
de fe livrar de trabalhos. ^^ *-

Galvão pôs depois hum preço ra-
^* ^^^^

cionavel aos mantimentos que elle ti-
^''' ^^^'

nha levantado 5 eftabeleceo Juizes para

a Politica 5 deo aos meímos Ecclefiaíli-
^^'^^ ^^

cos regras de conducla , que o Car-
^^*'^"'^

deal Infante de Portugal tinha envia-
^^^'^^^'

áo para ás índias : trabalhou nas re- '
-'^^^^*

paraçoens da Cidadella
,
que tinha tan-

ta precizaó , como os coílumes licencio-

zos d'el-tes homens corrompidos , coílu-

mados a pizarem aos pés todas as for-

tes de leis. Tudo alli eílava em ruí-

na. A artiiheria incapaz de fervir , e
fem carretas , nada de pólvora , e mu-
niçoens. Galvão tinha trafido comíi-

go das índias todas as fortes de fer-

ramentas 5 e geralmente tinha vindo
com todos os foccorros , e todas as

grandes idcas ,
que devem ter todos

os que querem fundar Colónias. Tinha
trazido mulheres para as cazar. Fez
cazamentos , deftribuio terras , edifi-

cou cazas de pedra a modo da Euro-
pa 5 e deo pouco a .pouco huma for-

ma á todas as coiias^ que logo lhe ad-
c^irio todos os coracoens.

Se
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— Se G3 IlHeos conheceííem Galvão,

i\iVN. aeelles o teriaó logo amado. Só íufpi-

]. C. ravaõ por hum liomem de bem, naó

1537' ^ tinhaó podido ainda achar 5 e per-

D ^o^ó
-^'-^^'"^<^^^'^~^^ 4^^ eíle naó era dlíFcrente

111 REI
^^^ outros. Os Reis alliados das lhas

* Molucas , e dos Papous tinhaó pofto

^r ^ ^.^ Cachil Aialo na lua frente , e eíta-

vao em 1 idor , que tinhao cmgido de
muros 5 e fortificado com huma efpe-

cie de Cidadella , a qual fendo fitua-

da fobre hum monte , dominava a Ci-

dade. Com iílo eraò cm numero quaíi

de ^o<ji. homens. Galvaó os fez fo-

licitar muitas vezes 5 e naõ deixou na-

da para os grangear. Porém o fcu nu-

mero 5 e as fuás ultimas felicidades

tornandc-os mais altivos, as traiçoens

que frequentemente lhes ti"»haó feito

,

os impedia a íe fiarem delias demonf-
traçoens

,
que podiaó fer enganozas ,

naó pode alcançar mais do que huma
tregoa , que cUes mal guardarão.

Galvaó vendo bem que era pre-

cizo reduzilos por alguma acçaõ efpan-

toza , emprendeo com himi atrevimen-

to 5 e temeridade incrivel , de hir

attacar eíla infinita multidão d' ini-

migos meímo em Tidor. A acçaõ era

louca . porem pareceolhc neceíliria pe-

la pouca efperança que tinha de rere*

ber
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ber foccorros das índias , e a impof- —

-

fibilidade de poder confervar-fe muito Ann. de
tempo contra todo o paiz. ]. C.

Tendo poílo toda a fua confian- i^-iy^
ça no Deos dos exércitos , deixou \
Triftdó d'Ataide para commandar na °' ^^^^

Cidadella , e partio com 400. hom.ens, ''^' ^^^*

dps quaes fó eraó 17O Portuguezes ,

1 em 4. navios , e em algumas outras ^^^^ °a.

\
cmbarcaçoens a remos. Sabendo os ini-

^^^^^

migos dos íeus preparativos ^ vieraó- gover-

,
lhe ao encontro como para lhe dar ba- í^'ador.

I

talha. Tinhaó elles peno de 300 Ca-

I

ricoras , os Aurores afíirmaó , que ti-

i nhaó 30(í) f porem o temor da artilhe-

j

ria Portugueza confervando-os em ref-

I

peito , foi ifto fó hum vaó appararo

1

que naó concluio nada. Quando eile

! chegou a Tidor appâreceo a praia co-

I

berta de combatentes. Galvaó naó íe

i atemorizou , e depois de ter delibe-

jl rado fobre o modo do attaque , re-

||

zolveo começa-lo pela meíma Cidade-

la que queria furprender ,
perfuadido

de que os inimigos cuidariaó menos
nella do que no reílo.

Tendo em fim efcolhido 300. ho-
mens entre os quaes havia 120 Por-
tuguezes , foi de noite defembarcar
em hum lugar apartado , deo ordem
aos que ficavaó nos navios de fe apre-.-

Tom, III, L fen-
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-~
—r- fentareni no porto com grande eftron-

4nn. de do de clarins , e trombetas fingindo

J. C. tentarem o defembarque. EUe com o fa-

^ 2-^ vor d'hum guia que tinha tomado ,

^e em quem achou huma grande cora-
p. 3 oAO gç^^ ^ Çç ^^2 conduzir em filencio por
^n, i^Ei. ^^j^-j^j^Q„ efcarpados até ao alto do

monte onde eftava o Forte. O dia
i^uNo DA qyg Q prevenio , e o foi que dava fò-
cuNHA [jj-g ^3 fy^s armas , o delcubrio aos
GovER- inimigos. Aialo armado com huma
KAPOK. cota de malha, o morriaó na cabeça,

e trazendo hum montante , alii iLo

fahio dos primeiros. Galvaj fe me-
teu entaó para hum bofque eípcifo.

Os inimigos que lhe julgarão m.eJo ,

recobrarão mais animo. Aialo procu-

rou divertilo com propofiçoens , para

dar tempo aos feus de o cercarem. Po-
rém Galvaó eftando apercebido , e bra-

dando Santiago deo-lhe em fima com
toda a lua tropa. Aialo animado do
íeu valor , e do feu reíTentimento

combatia como hum leaó , folrendo el-

le lo quafi todo o pezo do combate.

Cahio trez vezes como desfalecido

das feridas que recebeo ,. e do fanguc

que perdeo. Outras tantas vezes co-

meçou com a mefma animofidade ;

nias em fim fazendo-fe levar do cam-

po da batalha , para naó deixar o feu

cor-
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torpo 5 dizia elle , ás mercês deíles

caens , e morreo pouco depois : a AxNí:. de
perda do Chefe infpirou tal terror aos J. C.
outros , (|ue fe falvaraó liuns nos rnatos^

j -^

outros junto da Cidadella. Galvaó *

^

mais animado pela fugida delles lhe °* ^^''^

feguio o encalço , e tendo entra- '^'' ^^^'

do na Cidadella baralhado com elles

,

fe apoderou logo delia, fez lançar fo- i*u^'o da

go aos edifícios , que fendo todos de cunha

madeiras, e matérias combuíliveis, fo- go"^'er-

raó logo confumidos. nador,

A vifta d'efte incêndio tendo ain-

da caufado mais terror, o Rei de Ti-
dor fugio com as fuás mulheres pa-

ra o tundo de hum vale , levando
configo todos os feus vaííailos , e feus

aliiados, de forte que a Cidade achan-

do-fe allim abandonada , Galvaó á^í-

ceo a ella, e a queimou , e deílruio

de modo os edifícios , e as forrifíca-

çoens ,
que naó ficou o menor veíli-

gio. Huma taó bela acçaó , onde mor-
reo grande numero d'inimigos cuílou
a vida a hum fó efcravo dos Por-
tuguezes. lílo parecia duro a crer ,

diz o Editor da 4 Década de Bar-
ros

, „ Seria mefmo perigozo a ef.re-

5, ver por qualquer Eícritor, que corre-

35 ria lilco de palTar por raentirozo , ou
„ por muito crédulo , fe naó conftiííe

L ii „ por
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„ por outra parte ,
que 03 Portuguezes

Ann. de 5, tem feito alguma coifa ainda de mais

J.C. 35 admiraveJ , aííim pelo feu numero

,

jr-.-y 5, cromo pelo feu valor , a quem elles

V* 55 tirarão a vida , e os íeus Eftados. „
D. jOAO 03 ]^gi3 aliados fe lifongearaó
líi. KEi.

^[gui-n tempo de poderem furprender

Galvaó em algumas embufcadas, quan-
NUNO DA ^Q qHq Çq retirava para os feus navios
CUNHA

Q^^ gj^ alguns desíiladeiros. Aprende-
GOvFR-

j,^,5 ^ fya cuíla ] e cançados d'huma
KADOR. gyerra que lhe fazia pouca honra, fe

retirarão cada hum a03 íeus domínios.

O P^ei de Tidor abandonado , efteve

mais difpofto para ouvir as propofi-

çoens da paz. O Cachii Rade feu

irmaó 5
que a dezejava com ardor, fe

fez medianeiro. Galvaó fe portou com
laó boa vontade , e fe offere:eo aos

Tidorianòs com tanto favor para lhe:

ajudar a reftabelecerem a fua Cidade ,

que os fez tornar em feu favor , com
a maior parte dos Ternatianos.

O coração d'cftes pobres Ilheos

fe mudava á medida que a bondade

do que os governava fe defcubria. O
dos Portuguezes peio contrario fe in-

flamava pela mefma razaó^ , porque

como aquelies fó procuravaõ hum ho-

mem de probidade , eftes naõ bufca-

vaò fenaõ hum hgmem ,
que os fâvo-

re-
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receíTe na fua prevaricação , c na poí-

fe em que eftavaó de prejudicarem os Ann. de

entereíTes do Teu Soberano peio feu ]. C.

entereíTe peíToal. Inflexível fobre a 152-7.

fua obrigação 3 Galvão,, tinha feito tu-

do para os conter nas fuás. Elle fe ^* ^^''^^'

tinha redufido a naó fazer ccmmer- '"* ^^*'

cio algum, no mefmo tempo em que
fe arruinava pelo ferviço do P^ei , a

^'^'^'^^^

fim de os enfmar com hum tao belo
<^-^--"^

exemplo. Era muiio heróico para fer
gover-

feguido , e em vez de fazer impref- ^^'^^^-

faó , fó irritou. Vieraó contra elle

com huma fediçaõ declarada. Triílaó d'

Ataide fazendo-fe o Chefe d'ef}:e3 re-

belados , e pagando com a mais vií

ingratidão as obrigaçoens que lhe de-

via, fez carregar os feus navios, com
as armas na maó , de todas as efpe-

ciarias de contrabando , e parrio pa-

ra ás índias com os partidiftas , íem
que Galvaó os podeífe impedir , obri-

gado a fofrer huma deíerçaó , que
o redufira á mefma extremidade , de
que tinha tirado pouco antes , aouelies

mefmos por quem fe alli via redufdo.
A guerra naó eftiva ainda acaba-

da , nem os efriritos dos Ilhecs in-

teiramente focegados. Os Reis de Gi-
lolo , e de Baçiim tinhaó ainda as

armas na maó. Galvão lhes fez pro-

por
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por o dezafio corpo a corpo para pou-
Ann. de par o fanguc da multidão : elles o acei-

J. C. taraõ ;
porém o Rei de Tidor , e o

jr-yy, Cachil de Rade tendo-fe intrometido
' \ por huma conciliação , fe fez a paz

,

D. joAO
ç todas as Molucas gozarão d'huma

in. REI.
pej-feita tranquilidade.

Os Ternatianos tinhaó com tu-
KUNO DA ^Q fempre fobre o coração a depozi-
cuhHA ç^- ^Q fç^ j^g^ Tabarija, e naó que-
GovER-

j-j^5 obedecer pela maior parte a Aei-
KADOR.

J.Q ^ qyg gp^^ f^j^Q d'hiim efcravo , e
d'huma eftrangeira. Propoferaó o feu

difgoílo a Galvaó , pedindo-lhe a re-

vocaçaó de Tabarija , e que entretan-

to quizeííe fervir-lhes de Rei , e de
Pai. Tabarija , que Ataide tinha en-
viado ás índias preíioneiro , c crimi-

nozo com as fuás calumnias , tinha

fiio abfolvido por Nuno
, que o tra-

tou como grande Principe. Fez-fe

Chriftaó , e depois de receber o Bap-
tifmo 5 foi enviado a Malaca para de
lá fer condufido ás Molucas , e entrar

na poffe dos íeus Eílados. Galvaó
naõ fabia nada. das aventuras d'eíte

Príncipe , e tudo bem confiderado

rom a mefma força d'erpirito , que lhe

fez recjfar o Reinado para fi mefmo,
fe aplirou a ganhar os coraçocns em
favor d'Aeiro. E vendo deíde então

as
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as Molucas focegadas , indignado da -^

efcravidaó cm que eíle Príncipe tinha Axn. de

eftado até entaó , lhe reílituio aliberda- J. G.

de, deo-lhe a permiííaõ de fe cazar , ic2^.
e de governar o feu povo fegimdo as ' \
leis do Pays. Os povos bárbaros naó ^' ^^-^^

o faó fe naõ por refpeito a nós
,
que "^' ^^^*

delles formamos idéas defavantajozas.

Saó capazes de eílimar a virtude , e
^'^^^'^ ^-^

de lhe darem o feu valor. EUes o
^^'^'"-"^

moílraraó bem pela admiração , e con-
^^^'^^~

fiança que tiveraó por GaJvaó
, que a

^-^^o^*

tinha merecido por taó belas occaíio-

ens,

Efta confiança fe adiantou tanto ,

que naó faziaó mais com elle do que
hum mefmo povo , e hum meimo
entereffe. O que logo fe vio pela ma-
neira com que elles fe deixarão po-
liciar , conftruindo cazas á Portugue-
za 5 cultivando terras , e jardins , e con-
tormando-fe em tudo ás medas di Euro-
pa. A prova que o coração Jeo n'ef-

te modo de proceder , foi ainda m.e-

nos equivoca na chegada de dois na-
vios Caftelhanos , enviados da nova
Hefpanha pelo conquiila !or do México
Fernando Cortes. 'Depois de muitas
aventuras o máo tempo ca levou ás Mo-
lucas 5 á vifta de Tidor. Juigavaó el-

les achar hum afylo na fua amiga hof-
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pitalidade 5 e delia tinhaõ grande pre-

Ann. de cizaó , tendo perdido quari toda a lua

J. C. gente , e toda a íua marinha. Os
1^27. Tidorianos avifaraó logo Galvão para

- d'elle tomarem as ordens fobre o
D. joA ^Q^Q çQj^ qyg fç deváaõ comportar
III. REI. ^^^ ^2|^g ^ ç ^^^ j.^^^ ^g impedirão

de tomar porto. O que foi caufa de
jíuNo DA

naufragarem. Os inlelices que efca-
cuNHA

paraó 5 cahiraõ em poder dos Tido-
GovER-

jí^nos 5
que os remeterão a Galvão,

KADOR. qyg ^g tratou com muita humanida-

A paz de que gozavaõ entaó as

Molucas debaixo da conduéla d'hum
homem taó prudente , e taó apartado

de toda a paixão
y
pcnfou fer perturba-

da por obra da guerra eílrangeira. A
primeira tempeftade fe formava nas

Ilhas de ]ava , de Banda , de Maca-
çar 5 e d'Amboine. Os negociantes

c'eftas Ilhas naõ tendo já o commer-
cio do cravo , como o tinhaó d'an-

tes 5 fe tinhaó preparado a fazelo com
maó armada. Gaivaó tendo noticia

d'ifto , enviou-lhe , para 03 acautelar

Diogo Lopes d^Azèvedo com 40. Por-
tuguezes , e 400. Ternatianos , e Ti-

dorianos. Diogo Lopes encontrou o
inimigo em Amboinc , o desbaratou ,

e lhe tomou os feus navios , fua

ar-
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artilharia , e fez muitos preTione-ros- "^
^

7"

A fegunda tempeftade íe prepa-
^^'^'* "^

rava nas Ilhas de More. Galvaó J* *

acautelou também eíla , enviando-lhe 1537-

hum Padre que fez General da fua ^^ jo;^5
pequena frota, em que tinha tambcm

jj,^ i^^i^

40. Portuguezes. Eíte Padre chama-

do Vicente Fernando Vinagre era y^-^Q ^^
hum homem de merecimento

,
que fabia ^^^^^-^^

também manear a efpada , como a ada- ^q^er-
ga da palavra. Tendo vindo a encon- m^dor.
traio a trota inimiga para o combater

,

elic a derrotou , e lhe matou o Ge-
neral.

Depois de ter redufido tudo pelo

esforço das fuás armas neftas Ilhas re-

beldes 5 Fernando íe pôz a fazer o
officio de Apofl:olo

,
que lhe convinha

certamente muito melhor , do cue o
de Capitão , e de Soldado. Galvaó ,

cuja ambição m.ais forte era de conf-

quiílar tudo para jeíus Chriílo , o aju-

aou còm o melhor que tinha. Na
verdade qu€ as convenoens fe faziaó

hum pouco á preíTa , porem o zelo

de Galvaó hum pouco mais militar

do que Canónico fe contentava com
ifto. A religião fez taó grandes pro-

greíTos cm taó pouco tcm.po , naó íó-

menre cm Ternate . em Tidcr , e

nas Molucas 3 mas também nas Ilhas

ce-
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" celebres de Mindanao , e nas ou-
Akn. de rras adjacentes até cem legoas em re-

J. C. dondo. Galvaó fentindo com ludo

leT^j^ í^ne hum progreíTo taó rápido fc def-

- mentiria com a mefma facilidade , e
D. JOÃO

^ rnefma prontidão , fe elle naó to-
iii, REI.

^^ffç medidas para o fortalecer , e
fazer folido , eílabeleceo hum Semina-

KuNo DA
J.JÇJ p,^j..^ educar a mocidade na fé , e

CUNHA i^Qj^g cullumes. Foi elle o primeiro

nas índias , que fe leríibrou d'hum
taó preciofo efíabelecimento , o qual

foi depois muito útil. Eíle virtuozo,

e prudente Governador ufando de to-

dos os meios para adquirir eíles Ilhcos

para Deos , e para á Coroa de Por-

tugal 5 eíla boa gente , que previaó

a perda que lhes fuccedia fentindo

íiproximar-fe o fim do feu Governo,
íiz-eraõ huma deputação a ElRei , e

ao Governador General das índias ,

para lhe pedirem a fua prorogaçaõ.

Porém hum homem amado ate ao

ponto de o quererem fazer Rei , fa-

zia muito bem para fer confervado

em hum pofto apartado , o que dava
ciúme. Além difto o feu fuccefTor ,

cílava já em caminho , e fe apreíTava

para vir deftruir todo o bem que elle

tinha feito.

As revoluçoens ^ que acontecerão

na-

I
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«aqueles tempos no Reino de Decaõ ,

alli cauíaraó grandes guerras, em que Ann. de

os Fortuguezes foraó obrigados a to- J. C.

mar alguma parte. Eíle Reino tinha 1527.
fido como dividido , e repartido en- ^

o T-
' ^1 • ^ • D. JOÃO

tre 10 1 yranos , que o ultimo Kei
• i p i 1 -j >ii' REI,

tinha eítab^ílecido para governar as

fuás Províncias. Elles Tyranos fe ti-

nhaõ deftruido mutuamente. Foraõ re- ^'^^'o da

dufidos logo a 7 5 e em fim a 5 , <jue cukha

faó chamados pelos Autores Portugue- gover-

zes 5 o Idaicaó , Nizamaluco , Cota- nador.

maluco y Madremaluco , e Melic-

Verido. O Idaicaó Ifmael confervou
fobre os outros huma erpccie de fupe-

rioridade , c de império. Era o m-
tor do herdeiro do Reino, que fez mor-
rer por hum veneno lento , depois de
ter erpolado huma das irmãs d'efl:c

Príncipe.

Sufolarin hum dos feus Cdpita-
cns , mas antigameste íeu efcravo , fe

tinha iníinuado tanto na fua graça ,

que Ifmael o tinha feito Azedecan ,

iílo he 5 Condeílavel dos íeus exer-
. eitos 5 o que o fez fuppcrior a todos
os feus vc^íTallos. Eile era grande Ca-
pitão

5 porem o homem mais artii^-

eiofo 5 e mais velhaco. O Idaicaó foi

envenenado do mefmo modo. Azedecan
foi diíTo fufpeiío como também Mc-'

li-
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Ann. de caó. Porém o Idalcaó tendo deitado

]. C. elie mefmo a fufpeita fobre Cotama-
j-j_ luco , foi ficialo na Golconda debai-

^ xo d'oiitro pretexto , com hum exer-
D. JOÃO

cito innumeravel. Quarorze Portugue-
III. REi.^es que Coiamaluco tinha fob íeus

eílandartes ^ emprehenderaó a defenfa
m;no da

<j>e{^^ p^^^ç^ ^ fortilTima por íi mefma.
Elles fizeraó morrer ao Idalcaó perto
de iO(^. homens. As moleílias , e as

outras difgraças dos cercos lhe leva-

rão mais de icoí^ , e Cotamaluco
lhe remctco perto de dez mil com as

orelhas cortacfas , rogando-lhe que os
enviaíTe elie meímo a Melic-Veri-
do, que tinha feito o mefmo aos feus,

e em favor do qual o Idalcaó fe ti-

nha armado , com o pretexto de fer

feu vaíTallo.

Com tudo o Idalcaó morrco nef-

te cerco d'hum abceíTo procedido do
veneno de que eílava mal curado. Ma-
luc-Can feu filho , em quem girava o
fangue dos antigos Reis de De-
can

, por fja mái , foi declarado her-

deiro pelo feu teílamento. Meiique
Ibrahim fegundo filho do Idalcaó ,

moço ou fado , e temerário , naó poden-
do foi ror cila preferencia , come-
çou a revoltar, e a folicitar o animo

dos
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dos Grandes* Maluc-Can o acautelou ,
—•—

—

e fez reter prefioneiro em Panelle , An::, de

onie elle foi procurar Co2;erte-Can. J. C.
Ibrahim achou meio de ter trato com 15^27.

Nizamaluco leu tio materno , q-ie

póz em pé hum $;rande exercito , e ^- JO-^^

correo a livralo. Cogerte-Can naólhe ^'^* ^^^'

quiz dar eíTa gloria , e pôz o feu pre-

fioneiro em liberdade. Com tudo as ^'uno da

forças com que Nizamaluco fe apre- ^^unha

zentou , fizeraõ ainda maior efFeito a gover-

feu favor. Os grandes do Reino ele- nador.

varaõ Ibrahim até ao throno , e lhe

entregarão o pobre Maluc-Can , que foi

pofto á ferros do mefmo mq^do.

Azedecan tomando 400^. Par-
daos no thefouro do Idalcaõ , xorreo
o Reino com hum poderofo exercito,

para fc aproveitar das conjunclu-

ras prefentes. Seguio o partido de
Maluc-Can fendo-Ihe dada a noticia da
detenção defte Príncipe

,
pôz-fe logo

em marcha para hir direito a V^ifapo-
res , pára o livrar. Porém quem o
guardava tirou os olhos a Malu-Can

,

tirou o thefouro que eílava na Cida-
de 5 retirou-fe para Ibrahim , e deC-

truio por efte modo todas as medi-
das de Azedecan.

Ibrahim moftrando querer conci-
iiar efte , lhe efcreveo cartas que mui-

to
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• to o obrigaíTem. Porem Azedecan
Ann. de que era bem fervido pelos efpias que

J. C. tinha na fua Corte , naõ fe fiou d'ef-

j-,.-,^ tas cartas infidiozas. Tendo-fc avança-

^'"-do os feus exércitos , e diílando fó
D. JOAO^^^^^

legoas hum do outro, Azedecan
111. REI.

gj^yjQu .^ Ibrahim hum dos íeus confi-

dentes 5 para lhe pedir, hum falvo
>iuNO DA

cQri(^u61:o para hir conferir com eile.
cuHi^A Ibrahim fobornou o confidente , e lhe
GOvER- perfuadio que aíTacinaííe feu Senhor.
NADOR. Q^ porque Azedecan foíTe aviiado ,

ou porque como elle era antigo Cor-

tezao penetraífe a intenção d*efte ho-
mem 5 o acautelou , e antes de o ouvir,

o deitou morto a feus pés com hum
punhal 5 defacampou , e fe ligou com
Cogerte-Can , defcontente com o pou-

co reconhecimento , que Ibrahim

lhe moftrava pelo ter tirado dos fer-

ros.

Depois pôz toda a fua induílria

em foblevar diverfos pequenos Senho-
res 5 para dar mais que fazer ao no-

vo Idalcaó. Principalmente
,
pôz em

movimento os índios Idolatras que ti-

nhaó fido n'outro tempo os Senhores

das terras firmes de Goa, e finalmen-

te obrigou os Portusjuezes mefmo pe-

la fua habilidade. Tudo ifto fe fazia

com tanta deílrcza pela fua parte ,

que



DOS PoRTUGUEZBS , LlV. X. 175"

que naõ parecia abertamente entrar em
nada. O Idalcaõ ,

que naõ ignorava Ann. de

os feus procedimentos ,
porém que naõ J. C.

queria lançar-fe n^huma revolta decla- 1557.
rada , naõ cerava de o obrigar a que
vielie para a lua companhia para ie

fervir dos feus confelhos , fazendolhe

mil promeíías de o tratar ainda mc-
., íj • U r • TJ 1 ' NUNO DA
Ihor do que o tmha íeito o Idalcao

feu Pai. Azedecan ie cfcufou fimplex-

mente por caufa da fua erande idade,
*^

J V j j^ - 11 NADOR.
e tomando hum ar de devoção , lhe

fez teítimunhar , que naõ queria mais

do que penfar no Ceo , e que Ie dil-

punha a retirar-fe para Meca , para

alli expiar os feus pecados.

Iludindo allim' fempre as inftan-

cias d'eíte Principe, o irritou de mo-
do , que tomou o diíígnio de o def-

truir a todo o cuílo. Azedecan foi

difto logo aviíado, e prontamente pro-

curou a protecção dos Portuguezes.

E como o General lhe tinha já efcri-

to que os Guançares , que habitavaò

as terras firmes de Goa , o tinhaó fei-

to folicitar
5 para que vieÓe tom.ar pof-

fe deitas terras
,
para as defender das

invafoens dos Idolatras
, porém que

pelo refpeito do Idalcaó j e em coníl-
deraçaõ a elle mefmo , naõ tinha que-
rido fazer nada, Azedecan , que ti-

nha
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* ' nha feiro todo efte jogo , lhe reP
Ann. c^e pondco d^hum modo muito obrigatí-

]. C. vo , notanuo-lhe que elle podia aíTe-

,^2-7. nhorear-fe d'eitas terras inúteis , que el-

, las naó rendiaó nada ao Idalcaó , que
D. joao

j.gj.|^ j^^j^ ^o\}io de as ver em poder
III. REI- cl'elle 5 que no dos Gentios, que as

poíTuiaõ com violência.
uuNO DA Nuno

, que íó queria hum pretex-
cuNHA

j-Q p^^^ tomar eílas terras , fem que
GóvER-

çj Idâlcaõ fe efcandalifafie , vendo as
^ADOR.

coifas em boa ordem , enviou Chrif-

tovaó de Figueiredo á Azedecan ,

que abrindo-fe com elle fobre as más'
intençocns do feu Príncipe a feu reí^

peito 5 moílrou querer retirar-fe a Goa

,

com tanto que a neceííidade o obri-

gaíTe a iíTo , e que Nuno o qu ifeíTe

tomar na fua protecção. Depois d'ef-

ta confidencia , e algumas idas , e

vindas , Figueiredo tirou delle hum
cfcri^o

5
pelo qual coníentia em nome

do Idalcaó , e no feu
,
que os Portu-

guezes fe mcteiTem de poífe d*eftas

terras ; o que bem longe de fer hu-

ma infraçaó da parte d'elles , era o
maior fcrviço que elles lhe poderiaã

fazer 5 vifta a impolíibilidide em que

fe achavaó de as defender.

O velhaco Cortezaó tratou de-

pois com o Kci de N^arfníga , e fe

pôz
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foz em caminho para o communicar.

Ao mefmo tempo perfuadio Nuno da Ann. de

Cunha que envialTe Chriílovaó de Fi- ]. C.
gueiredo com elle , fazendo-lhe faber 1^27.
que as terras de Goa , tendo íido an-

tigamente do domínio do Rei de Nar- °* ^^-^^

fmga 5 acharia nefte Príncipe toda a ^'^* ^^''

facilidade que elle quizeíTe
, para que

d^elias fizeíTe huma cefTaõ , e huma ^^^^ ^^

inteira doação a ElRei de Portugal, cunha

Azedecan foi recebido do Rei de Nar- <^o^'er-

fmga com tanta honra , que toda a ^-'^í^<^^»

fua Corte concebeo d'ifí:o n«m extre-

mo ciúme. O Idalcaó da fua parte

fe julgou perdido , reconciliou-r& com
os feus inimigos , e enviou hum A-
rauto a Bifnaga , para repetir o feu

vaííalio fugititívo. O Rei de Narfm-
ga cometeo a refpofta a Azedecan
mefmo , e lhe enviou o Arauro.
Azedecan lhe falou. Naó fe fabe o
que fc paíTou entre elles : porém pou-
co depois , Azedecan abandonou o
Rei 5 de quem acabava de receber

tantos favores
,

para tornar a paílar

para o Idalcaó. Efta partida precepi-

tada reconciliou os dois Príncipes ar-

mados hum contra o outro, fem mu-
dar o coração d'Azedecan , e do Idal-

caó. Elle penfava vingar-fe d'huríi

vaííalio períido , e o oucrg fe con-

Tom. III. M r^::^
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— '— fervava fempre na defconíiança , ate

Ann. cie que por huma deftas partidas de mef-

J. C. tre, fe arrifcou ou a í^anhar, ou a per-»

--2-^ der tudo , e eile o defarmou iiitcira-

- mente , indo-fe deitar a feus pés com
D. JOAOj^yj^^ j^y- gr^j^Je foma d'oiro , de
111. KEi.^y,^

ll^g ^g2 prezente procurando a fua

milericordia.
^'^^'^ DA Entaó Azedecan perfuadio o Idaí-
cuNHA

Ç2,5 de repetir aos Portuguezes as ter-
ce ver- j^g firmes de Goa , de que fe tinhaõ
^'^^°^* penhorado. O Idalcaõ o fez. Nuno

preítes a embarcar-fe para hir a Diu,
chamado pelo Sultão Badur no tem-
po que fe tratava de conftruir alli a
Cidadella , remeteo a refpofta para

á fua volta. Azedecan naÓ a efperou,

e enviou Solimaó-Aga com tropas pa-

ra recuperar a poííe deílas terras. 0>
Portuguezes as defenderão. Alli hou-
veraó diferentes , e pequenos combates,

onde tiveraó quafi lempre vantagem.
Solimaó fe forcificou em Ponda : os

Portuguezes em Richol. Joaó Perei-

ra Governador de Goa, rebareo a al-

tivez de Asa ,60 desbaratou. Dois
valeroíos chefes que foccederaó a So-
limaó 5 tiveraó a mefma forte , e hum
d'elles foi morto.

O ídalcaó penetrado dos damnos
que lhe fazia a guerra , e dos cl imores

do5
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áos povos deftas terras
, que fupporra —

vaó todo o pezo , efcreveo a Azedecan Ann. de

para lhe rogar que deziftiíTe , e que J. C.
dcixaíTe os Portuguezes focegados. 1537.
Naó quiz elle fazer nada d'iílo j po-^^ ^^^5
xím para adoçar a fua efcufa, a acom- ^^'^ ^'^^

panhou com hum prezente d'hum be-

lo cavalo 5 ricamente jaezado , e com
j^^^ro da

hum alfange guarnecido de pedras , e l^J^^^
embrulhado em hum belo tecido d' , ._^

oiro. A mái do Idalcaó que defcon-
,

fiava mefmo dos prezentes do traidor,

'

impedio que feu filho os tocaíTe antes

de os ter experimentado. O Pagem,
que o fez , tirando o alfange da bai-

nha, cahio morto, e ínflexiveí. Dois ,

ou três que intentarão montar no cavalo,

tiveraó a mefma forte ; tal era a for-

ça do veneno. A intenção de Aze-
decan naó era duvido fa , e foi huma
confirmação da fufpeita , que tinhaó ti-

do , de que elle tinha envenenado o
Pai , como tinha querido envenenar o
Filho.

Naõ deixou com tudo de conti-
nuar a guerra contra os Portuguezes,
e íe fortificou fobre o rio de Bori,

Os Portuguezes, governados por Gon-
çalo Vaz Coutinho , o foraó atracar

com mais valor do que ordem , e
difciplina : Azedecan aili commanda-

M ii va
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. va em peííoa. Os Porcuguezes foraõ

Aí:n. ('^obrigados a retirar-fe depois de terem

J. C. perdido 400. dos Teus , enire os quaes

j^_ íe acharão muitas peífoas de confide-

"'''.raçaó. Eíta difgraça foi íeguida da
r>. joAOp^j.^^ ^g Rachol

,
que o General man-

111. rei.Jq^ demolir. Em fim o General , e

AzcdcL 11 5 tendo ambos negócios mais
KUNO J^A

enterelíantes , fizeraó entre fi huma
CUNHA murua paz , pela qual as coifas de-
õOvER-

^j^j^^ f^^^j. j^Q eílado em que entaó ef-
líADOK. tavaó. Por eíle modo os Porcuguezes

ficarão ainda fenhores das Alfande-

gas das terras firmes de Goa.
Em todo aquelle tempo o Samo-

rim naS efteve ociofo ; fempre cheio
de ódio contra os Portuguezes , e o
Rei de Cochim , marchou para Cran-
ganor com o pretexto de viíitar o feu

Império , ou de fe fazer coroar na
Ilha de Repeiim , ailim como diz

Lopes de Caftanheda , porém com
eíFeito para tornar a começar a guer-

ra. O Rei de Cochim que foi ate-

morizado da fua marcha , recorreo

aos antigos alliado^;. Pedro Vaz Go-
vernador de Cochim , e Intenden-

te da Fazenda , pôz logo tropas ena

campo para fe fazer Senhor das paf-

íiigens das Ilhas de Chatuá , e de
.\^iipim. Fez dizer no mufmo tempo

ao
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ho Samorim que naõ tinha intenção

de cometter contra elle alguma Loíli- A::n. de
1 idade y

porém que fe eilc pretendeííe J. C.
entrar na liha de Vaipim , ver-fe-hia ir-^j,
obrigado , contra a Tua vontade , a de- ^ ' ^

fender-lhe a paííagem. E tendooSamo- ^* joao

rim paiTado avante , Vicente da Fon- '*^* ^'^^*

ceca
5 que commandava nefte pofto ,

o obrigou a tornar para trás com per-
^'^'^'° ^-^

da de mil homens. Pretendeo-lhe bem c^'^-^^-'^

tonar ao pofto, ainda que Fcrnandia-
*^^"^'^'^"

ncs de Sottomaior , Governador de ^'-'^^^^^ *

Cananor , o reforçou com i6 fuilas,

e 200. homens
;
porém tendo fabido

que Martinho AíFonfo de Souza , en-

viado peio General vinha no feu al-

cance para lhe dar batalha , naõ jul-

gou a propoíito efperaio.

Souza aprovclrando-fe d^efta reti-

rada 5 foi cahir íobre a Ilha de Repe-
Imi , rempeo todos os intrincheiramen-

tos , fez-íe fenhor da Cidade , e com-
bateo taó vivamente o Crsimaie

5
que

havia algum tempo que tinha o nome
de Rei

, que teve muito trabalho pa-
ra fe falvar , e falvando-fe perdeo o
fcu cliapeo , o qual era o final diftin-

divo da fua Soberania^ A íua Cida-
de foi faqueada , e devaftada pelo fo-

go
i porem o efpolio mais eílimado,

íoi huma pedra de mármore., fobrc a

qual
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—~- qnal coroavaõ os Imperadores de Ca*
Ani:. de licut , e cujos nomes eftavaõ efcrito^

]. C. nella pedra
,

paíTados mais de 2^^ an-

j_2-7 ^^^ ' ^ certas tahoas de arame, nas^'
, quaes ertavaó gravadas ferpentes , ou-

D. joAO{-j,Q monumento fagradojque pertendiaó
III. REI. fgf ^Q tempo immemorial , e ter fi-

do feito pelos Imperadores da China,

KUNo DA que parecem fuppor terem fido os Se-

cuNHA nhores do Malabar. O Rei de Co-
GOvER- chim fez muito cazo do chapeo do
KADOR. feu inimigo , porque perdendo-o ,

era como fe tivelfe perdido a fua

Coroa.

O Samorim tornando co m 40^ ;

homens , Souza lhe fechou a pafTa-

gem de Cranganor , e foi para o ef-

perar na de Cambalam. O Samorim
chegou ahi primeiro , e tinha já feito

paíTar 5(1^. homens. Porem ifi:o fó fer-

vio de huma maior confuzaó. Souza o
desbaratou , e expuifoii , ainda que
elle chegou duas vezes ao pofio, com
todo o corpo das fuás tropas. Foi ef-

le o theatro do grande Duarte Pache-
co , que devia fèr fempre fatal aos
Imperadores de Calicut , depois das

vi61crias memoráveis que eíle valero-

íb homem alli ccnfeguio.

A^Tionio de Brito que tinha co-

mandado a vanguarda neíks dois pof-

tos
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tos do Samorim , brigou ainda féis

vezes com elle , fempre com grande Ann. de
vantagem, depois que AíFonfo de Sou- ]. C.
za lhe deixou o governo como Chefe j^jt
do íeu pequeno exercito

,
que fó con- *^.

íiília em 400. Pcrtuguezes , e 20,^. ^- ^^-'^^

Naires governados pelo Príncipe de^^'- ^^^*

Cochim.
Hum novo perigo tinha chamado ^'^ko da

Souza para outra parte. Era huma cunha

frota de Calicut compoíta de 25 fui- gover-

las 5 commandada por Curial Marcar, nador.

Eíle tihha achado em Challe Diogo
de Reinofo com fmco fuílas , nnha-
ihe tomado huma , dando-lhe femipre

caíhi. Soufa lha deo do mefmo modo

;

e rendo-o impedido de dobrar o pon-
tal de Coulette , e o obrigou a fugir pa-

ri Tiracol , onde fe encalhou arras d'

hum recife. Tendo Souza entrado no
Porto 5 o varejou por todo o reílo

do dia, efperando obrigalo no dia fe-

guinte. Mercar naó podia efcapar-lhe ,

poílo que fe tiveíTe fortificado toda

a noite , e que féis mil homens das

terras folTem chegados para o defen-

derem. Porém Souza chamado por

hum exprefib do Rei de Cochim , fe

vio obrií^ado a deixalo , para acudir

onde o mal era mais urgente. A fua

prefença foi alii taõ utii' ,
que o Sa-

mo-
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morim perdencio inteiramente o ani-

Ann. de mo , entrou no feus Eílados , e licen-

J. C. ciou o feu exercito.

j-.2y^ Nos annos feguintes confeguio
- Souza huma nova gloria , e ganhou

D. JOÃO
j^Q^^^g vantagens fobre efte Príncipe ,

111. REI.
p^i^ deílruiçâõ das íuas frotas. O Rei
de Cota na Ilha de Ceilaó ^ amigo ,

e alliado dcs Portuguezes ^ fe vio cm
grande perigo pela revolta de Madunô
Pandar feu irmaó , que alcançando

líADOR.
j^yj^ poderofo foccorro do Samorim ,

tinha , havia mais de trcs mezes , o
Rei fitiado na fua Capital. Eíle Prin-

cipe tendo reccorrido aos Portugue-

zes, Soufa fe pôz, logo no mar. S6
a noticia da fua vinda fez levantar o
fitio , e reconciliou os irmaõs inimi-

gos. Ali-Ibrahim que commandava^
treta do foccorro

,
julgou baldadamen-

te efcapar pela fugida. Souza o en-

controu em Mangalor , desbaratou-o

muito 3 e lhe matou i(;^2CO homens.
Madune , cuja reconciliação ti-

nha fido mais forçada do que fincera

,

fe fublevou de novo , e pôz novas

tropas em campo. O Samorim lhe en-

viou hum foccorro mais confideravel

,

do que o do anno precedente , con-

dufido por Pare-Marcar. Era eíle hum
Mouro de Cochim , que por algum

dif-
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dirgoílo qne tinha tido cem os Por—
luguezes , fe tinha reti^rado para Ca- At n. de

licut 5 onde o motivo da fua retirada J. C.

o tinha feito receber com mais con- ir^j,
fideraçaó da que correípondia ao feu

n^crecimento. Tmha teito muito mal

aos Portuguezes 5 e continuava em lho
^^'* ^^^''

fazer. Souza pondo-fe no feu fegui-

mento , lhe aprefentou batalha , e naõ ^'^^;° ^^

o pôde vencer. Por^m eacontrando-o <^u^'"-^

outra vez em hum lugar , onde elle
govir-

fazia efpalmar os feus navios para paf- ^'ador*

far para á Ilha de Ceilaô 5 o obrigou

a combater, e o desbaratou depois de
ter efcalado as fuás trincheiras : quei-

mou muitas das fuás fuftas, tomou 2:5,

huma muito numeroza artilheria , e
i<^^CO. arcabuzes , e fez grande nu-
mero de prezioneiros. Depois d'efi:a

expedição , Souza paíTou á Ilha de
Ceilaó com o m^efmo fuccelTo

, que ti-

nha tido na primeira vez.

Aladin filho de Mahmud Rei de
Bintam

, que Pedro Mafcarenhas ti-

nha deftruido , depois da morte de
fey Pai , c a perda da fua Ilha , to-

mou o tiraio de Rei de Ugentane , c
fe tinha fortificado na Cidade de Jor.

Seguia 03 veiligios de Mahmud , e
animado das mefmas efpcranças infef-

tava Malaca com os feus corfcs. D.
Paulo
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Paulo da Gama tendo hido para o def-

1557. m^.'3

T>, JOÃO

III.

CUHNA
GOVER-
UADOR,

Ank. de truir , cahio na frota de Laczamana.

}. C. Houve entre elles hum combate dos

violentos. Paulo foi alli morto
- com a maior parte dos feus , e os ini-

^^ migos foraó taõ maltratados , que naõ
^'^^* tinhaó nem força nem animo , para

hirem tomar os navios ,
que eílavaó

KUNO DA
^,.j^ ç^^^ poder , incapazes de fe defen-

derem. Vindo D. Eftevaó da Gama
tomar poííe do Governo de Malaca
neílas circunftancias , vingou bem a

morte de feu irmaó. Desbaratou a fro-

ta do Rei d'Ugentane , expulfou-o a

eile mefmo duas vezes das fuás trin-

cheiras 5 faqueou a Cidade d.2 ]or , de

pois d'huma acçaõ das mais celebres

que fe paíTaraó em Afia , e obrigou

eile Príncipe a aceitar a paz , com
coPidiçoens taó duras

,
que muito tem-

po efteve em eílado de naõ caufar in-

quietarão.

Tudo eftava pacifico no Reino
de Cambaia : Os Mogols tinhaõ fahi-

do 5 e naó eílavaõ entaõ em eftado

de caufar perturbação. Tinha entrado

neiles a divifaó , e os tinha levado jpa-

ra á Peninfula d'alcm do Gange. Tler-

Cam fugitivo fe tinha retirado para o
Pvei de Bengala ,

que o tinha recebi-

do bem. Insrato ao fcu bem feitor ,

Tfer-
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Tfer-Caó fez guerra a efte Frincipe ,

o qual teve alguma vanragem , emANN. de

quanto teve configo Martinho Aífon- J. C.

ío de Melo Ju farte , e huns 40. Por- 157,7.

tuguezes 5
que o ferviraó bem 5 eme-

^
xeceraó a lua liberdade. Porém de- * ^'

pois morrendo eíle Príncipe 3 o Fveino

de Bens^ala foi o theatro da guerra en-
-KX 1 T-r /- ' •"' r »• J NUNO DA

tre os Moeols. Tíer-Cao mais íelis do
^ -r» r->l. ' CUNHA

que Omaum-rate-Cha , o venceo , e o
^1 • 1 • J- r r^L GOVER-
obrigou a hir m.endigar loccorro a Cha-
Thamas Rei da Perfia ^ fucceííor do
grande Ifmael. Tícr-Caõ gozou por

muito tempo da felicidade que llie ti-

nha procurado a fua vicíoria
, porem

como todas as profperidades do mun-
do acabaó , huma peça , que elle

fazia experim.entar na fua prefença ,

rebentou , e o levou.

Sultaó Badur nao temendo mais
inimigos taó formidáveis , efqueceo as

grandes obrigaçoens que devia aos

Portuguezes
, para ío pcnfar na inju-

ria que tinha feito a fi. mcfm.o , ven-
dendo a fua liberdade. He verdade
que elle pretendia ter alguma rafao

de fe queixar , ailim de Nuno da
Cunha

, que tendo feito liga cffenfiva ,

e defenfiva com elle , naó lhe tinha

dado todo o fccccrro que elJe efnera-

va contra es Mogols -, como de Ma-
noel
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noel de Souza Governador da Cida-
A-:::. de dciLi

5
que tinha ajudado alguns dos

]. C. feus vafiailos rebeldes , e lhe impedia

1^2-7. ^-^ ^5 ^^^ caítigar. Porem ou feja re-
''''^ zaõ 5 ou paixão, ou ambas as coifas

i>. ^oao
i.^^jj^--j^s ^ f-Q^ j-qJq p esíorço para ti-

ni. FcEi. j.^j. j):,j ^^ poder dos Poriu2;ueze3 ,

e expulfallos dos feus E liados. Ti-
>:uNo DA

j^]^^ moftrado a fua má vontade pelo
CUNHA engano que fez no principio , queren-
GovER- ^Q luima iniiralha entre a Cidade , e
^ADo^x. ^ Cidadella , e naõ o tinha podido

cop.feguii. Recorreo depois a outros

artiíicios ^ e fez folicitar ocultamente
todos 03 Príncipes da índia , e da
Arábia. 5 para fazerem todos huma li-

ga , e ajuntarem todas as luas forças

contra huma Na-çaó , oue naõ moítra-

va vir do fim do munao fe naõ para

deftruir a fua Religião , fuás leis , os

feus coftumes
,
para os infultarem , e

fobjugarem. Com eíla viíla foi que
eile enviou os finaes da Soberania

ao Idnlcaó
,
que os recufou. O Sa-

morim m.ais dócil tinha entrado nos
feus projecílos , e tinha rompido muito
fedo com^eçando a guerra, de que aca-

bo de falar. Nizamaluco mais arte-

ficiozo 5 fe contentou de fe por em
eilado de ic aproveitar das conjunélu-

ras. Era líb aííás para realifar ás fuf-

pei-
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peitas em vontades determinadas n''um —-

tempo rufpeito. Ann. de
Tentativas feitas em taó difcren- J. C.

tes Cortes naò podiaó fer fecretas. 14-27

Nuno foi avifado de todas as partes.

Azedecan foi o primeiro
,
que lhe d. joaÕ

defcubrio o nó d'eílas intrigas. Al- ni. rei.

guns Enviados de Badur que eílavaó

com elle , deixarão efcapar o íegre- .vuno da
do com o vinho , abriraó-ie muito com cunha
peffoas 5 que eile tmha d'ante maó. gover-
Reveiaraò que Badur fe queria fazer naeou.
fenhor da Fonalefa de Diu por algu-

ma furprefa , e apanhar o General em
algum laço no feu Palácio , ou na ca-

la de recreio de Melique-Jaz , na
qual elle efperava apanhalo com o
fingim.ento d'hum fefíim , e envialo

depois ao Gram-Senhor em huma
gaiola.

Manoel de Souza Governador de
Diu foi avifado ao mefmo tempo por
hum homem

, que fe naó quiz fa/Ter

conheccr para mais fe fazer acreditar, ^

de que o Sultão o faria chamar taí

dia 5 e a tal hora para o fazer afu-
cinar. Com eííeito toi chamado na
hora notada , e no dia aílgnado. Sou-
za foi ao Palácio com hum fó Pa-
gem. Efta confiança defarmou Badur
que o enviou cheio de prezentes. Po-

de
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—. de fer renieíTe elle fazer muito pouco,

Ann. de ou fazer hum eftrondo que naó va-

J. C. leíie o trabalho. Pode fer que foífe elle

combatido também pelos confelhos ds
^^^'^ Rainha fua Mái , e de Franguis-Can,

D. JOÃO q^e naó queriaó que elle rompeííe
111. B.E1. com os Portuguezes.

Peio que quer que foííe ,
pagou

ifuNo DA a confiança de Souza por outra que
CUNHA naõ era menos temerária. Elle foi de
GovER- noire bater á porta da Cidadella com
jí4i»0R. muito pouca comitiva. Manoel de Sou-

za lhe fez abrir. Toda a fua guarni-

ção armada em numero de ycc. ho-
mens 5 dos quaes muitos tinhaó huma
tocha na maó , fe achou prompta pa-

ra o receber. Naó obítante efte pre-

paro foi o quarto a entrar , e ficou

muito tempo. Pretendia, dizem
,
por

eftes finaes de cofiança , e de famili-

aridade 5 defaperccber os Portuguezes ,

e preparalos para o golpe que medi-
tava. Manoel de Souza naó teve a

O oufadia de o reter por naó ter para

iíTo ordem. Nuno fe enfadou muito
com iílo 5 e tornando a cfcrever a

Souza que naó dcfprefaííc a occafiaó

íe ella fe ofrereceíTe.

Com tudo Nuno mefmo foi con-
vidado por Badur para vir a Diu a

conferir com elle negócios communs,
qus
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que lhes eraó d'eílrema importância.

Élle alii foi cem 30. velas quafi to- Ann. de
das groííos navios , e deixando ordem ]. C.
a Martinho AíFonfo de Souza , e a 1^27.
António da Silveira que o íeguiíTem *

^

como refto da frota. Badur, que ei- ^' ^°'^^

perando o General fe divertia com^'^* ^^'^'

huma grande partida de caíTa , eftava

com tudo attento á fua marcha. Eile ^^^^ ^^

o enviou faudar muitas vezes na fua
^^'^'"^

derrota 3 e quando elie eíleve em Ma- ^°^'^'^^"

drefaba , lhe fez levar refrefcos , e hu-
^'-'^^^^*

ma grande quantidade de caíía ^ vea-
dos 5 corfas 5 gazellas , e outros ani-

maes que tinha caílcido. No mefmo
dia Sultaó ' foi dormir a duas peque-
nas legoas diftante de Diu. Em qunn-
to o General fe avançava para cfta

Cidade , elle eílava doente , e affeéla-

va ainda mais parecelio , a fim de ter

hum pretexto para fe efcufar de hir

viíltar o Sultaó taó depreíla como elle

o dezejava. Manoel de Souza, que ti-

nha vindo a bordo do General em
hum catur , foi encarregado de o hir

comprimentar , em quanto Coje Sofâr,

e feu genro hiaó da parte de Badur

,

Í|ara teftemunhar a Nuno o goílo da
ua chegada. Tendo Souza feito a
íua commiíTaó , Badur refpondeo certi-

ficando a pena que tinha da moicíiia.

do
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—do General. Querendo pois fazer-lhe

Ann. de huma galantaria , accrefentou : „ En-
J. C. 55 tre amigos naó fc repara tanto ; e já

,27. 35 4^2 ^^^^ ^'^^ pode vir, eu quero hir

. ,5 i-nefmo vello. „ E ao mefmo tem-<
p. JOAOp^

£^l^g p^^^^ ^ merma fufta que ti-
ni. i^Ei'nha trazido o feu prezente , fem re-

parar que elía eftava ainda cuja de fan-
KUNO DA

g,j^ 5 e fe embarca com a fua equí-
cuKHA pa|Tein de caíli , com hum pequeno nu-
GovER- j^g^Q ^Q Senhores da fua Corte , c
hadok. ^Q-g Pagens , dos quaes hum levava

o feu alfange , e o outro o feu arco ,

e flexas.

Huma viíira taó pouco efperada ,

e de que o General fó foi avifado

lium iílinte antes pelo catur de Ma-
noel de Souza

,
que lhe tomou a dian-

teira 5 fez que Badur naó podeíTe fer

recebido com todo o apparato que era

divido a hum taó i^rande Principe.

Com tudo prepararão hum pouco a

camera , c Nuno fe levantou para hir

reccbjlo á efcada ao fom de inftru-

mentos , e trombetas. O Sultaó ven-

do-o , lhe diz com graça : ,, Se eu

35 tiveífc julgado acharvos taó fraco

35 tcrvos-hia enviado rogar ,
que naó

35 fahiOes da voíTa cama ; porém já

3, que alli a tendes , vamo-nos fcn-

,3 tar na volTa camera. 3,

Ape-
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Apenas fe fentaraõ
, que ocupa-

dos i:í;ualmente , hum do perigo em Ann. de

que íe tinha metido , e o outro do J. C.
horror de tudo o que lhe paíTava pe- 15-27.

la lembrança , ficarão algum tempo
fufpenfos 5 e em hum lilencio que ^* Jo-^'^

foi feguido d'hunia converfaçaõ vaga,*^'* ^^'*

e geral. Os OiKciaes , oue fabiaó as

intençoens do Governador , eílavaó ^^\^ °*^

promptos ao menor íinal. O Gover-
^^^^-^

nador da íua parte naó fabia a que fe
^^^ ^^"

determinaííe. Hum Pagem tendo en-
^'^^^^*

trado entaó para lhe falar ao ouvido,
o Sultaó emudeceo. Nuno perceben-
do ifto 5 enviou o Pagem fem o ef-

cutar. Badur tendo preguntado em bai-

xa voz aos feus , fe alli eílavaó pef-

foas encobertas , levanta-fe , iahe da
camera precipitadamente , e fe deita

d'hum fnlto na íua fufta.

Nuno acordando entaò como d'

hum profundo fomno fala ao ouvido
de Souza , ordena-lHe que feguiííc o
SuJtaó, e o condufiíTe á Fortalefa co-

mo para lha moftrar , e que nella o
rctiveíTe , e depois voltando-fe para os
Oi^ciaes 5 que o oihavaó com admira-
ção 5 lhes diz. „ Ide fegui o Sultaó

55 para lhe fazerdes honra , e fazei o
55 que Souza voz diíTer. „ Nefte inf-

lame defceraó com precepitaçaõ para

Tom. íll. N mui-
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muitos bateis pequenos que cercavaô

Ann. àe2L Capitania.

]. C. Souza alcançou primeiro a fulla

do Sultão, e para ella foi tirado de-
*537-

^ pois deter cahido no mar. Lopo de
D. joao 5ouza Coutinho , Pedro Alvares d'

iiu REi.^[jTieida Auditor Gerai das índias, e

António Corrêa
,
que vinhaó n'huma

RvNo DAfufti, tendo vifto a queda de Souza,
cuKHA e naó fabendo o que ifto era , che-
GovER- garaó ao catur do Sultaó , e nelle en-
is A DOR,, traraó com muita aceleração feguidos

de alguns mais. Com tudo Franguis^

Can vendo o ardor dos Portuguezes

,

e o numero do bateis ,
que fe apref-

favaó para os alcançarem, diz ao Sul-

tão que cftava trahido , e que vinhaij

para o apanharem. Eítc Príncipe , ef-

pantado d'cfl:a propofiçaó , atira huma
flexa ao ar , o que entre os índios he

Kuma declaração de guerra, e dá or-

dem marafiem Manoel de Souza. Dio-

go de Meíquita , que fabia hum pou-

co a lingoa , entendendo cfta ordem ,

lançafe fbbre o Sultaó , e o fere. Os
treze Senhores qje eílavaó com o
Sulcaõ, entsreííando-re pelo vingarem,

he morto Manoel de Souza pelo gen-

ro de Sofar , e deitado ao mar. Pe-
dro Alvares d'Almcida teve a merm,i

íbrte. Melquita , e os outros fe de-

fen^
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fenderão com mais felicidade. Foraó
com rudo obrigados a lançar-fe a agua, Ann. de
depois de matarem fete dos feus ad- J. C.
verfarios.

i-r^T.
Duas fuftas fobre que vieraõ os re-

colherão
;
porém neíle tempo hum dos ^' ^^-'^^

Pagens de Badur , Abixin de naçaó/''' ^^^'

c fomente com i8 annos de idade , . ,

matou i8 Portuguezes. Atirava com ^^^^ ^^

tanta deílreza , e prontidão ,
que pa-

^^^'"-'^

recia atirar duas flexas de cada vez.
^o^'^^~

Faria mais damno fe o naõ matalTem
^^^^°^«

com hum tiro de efpingardâ. Três
fiiftas do Sultão que o acazo trazia

de Mangalor , chegarão a tempo para

o foccorrerem. A batalha fe fez en-
tão mais cruel

, porem com o favor

d'efte combate , o em que eitava o
Sultaó achando-fe mais livre ,

ganhou
efte Príncipe a terra á força de remos.
Terfe-hia falvado fe tiveffe podido
eanhar o canal ; porem hum catur fa-

hido da Cidadella lhe cortou o cami-
nho 5 e lhe matou 14 remeiros com
hum tiro de falconete. Por cumulo
de difgraça , como a maré vafav^i , a
fua fuíla fe achou embaraçada no lado.

Naó vendo entaó outro remédio , 1 n-

çou-fe á agoa com os feus para íe fal-

var á nado , c efcapar aos baLeis Por-
tuguezes que o alcançavaó. Lutou al-

N ii gum
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• gum tempo com as ondas
^
porém en-

Ar.::. cic ír?vq'.ieci'io coni a ferida, e vcndo-fe

J. C. q-uaíi afobado , íe declarou , e nadou

j_,_^ para o batei de Triílaó de Paiva, que
- reconhecendo-o lhe eílendeo hum re-

D. Joao,,.^^
^ ^^ meímo iilante hum Toldado

]ii. i^Ei.|]-,e (jeo hum golpe d'alabarda na
cara , e os outros marinheiros acaba-

^uNo DA „^^ ^Q Q matar com os remos.
CUNHA y^2 foi o fim de Suhaó Badur

,

GO VER- ^^,^ ^ uniaó das fuás boas ,6 más
^*-^^^* qualidades tinha feito hum grande

homem , e que a extençaó dos Eft:i-

dos que pofliiia devia fazelo refpeitar

como hum dos maiores Príncipes. Seu
corpo flucliiou algum tempo fobre a

agua, e deíaparcceo depois ; de forte

que o procurarão por ordem de Gene-
ral para lhe fazer as ultimas honras ,

corno convmha a hum taó poderozo

Monarca, e naó o poderão achar, como
timbem o de Manoel de Souza. San-
Thiago , ou Franguls-Can que fe fal-

vava tairJoem a nado , foi igualmente

morto pelos da Cidadella. Todos os

outros Senhores da comitiva do Sul-

tão , ou fe afogarão , ou foraó mor-
ros , á cxceçaó de Coje-Sofar , hum
dos matadores de Rais Solimaó

, que
foi tirado Ha agua ferido. O General

tomou delle hum grande cuidado , de-

pois ,



DOS PORTUGUÍZES y LlV. X. J qrf

pois 5 e á'clle fe fcrvio com vanuigem.

Os habitanies de Diu j ciic de Ank. de

Uma dos fcus muros eraõ as teílemu- 3- C.

nhãs deíle efpevílaculo d^hcrror , ven- 1527.
do morrer o íeu Sulraó , que raô criei- ^ -

mente aílacmavao debaixo dos icu.s

olhos 5 e fem que elles lhe podeíítm "'^' ^^''^'

dar foccorro , naó eíperando ourra coi-

fa a fer rerpelto , depois d''hum aílaci-
^^'"^ ^^

nio taó bárbaro , e eíperando tudo o
^'^^'-'^

que ha de mais funeílo , fe entreg?-
<^^^'^-^-'

raô a huma fugida taó ce<;a
,
que íem ^'*'^^*^^*

penfar no que cinhaõ de mais prec-ozo ,

acodiraó ás portas para íahircm da Ci-

dade 5 e de tal modo fe aprezentaraõ

em tumulto alli

tos abafados. Outros fe

de íima dos mauros , e houve hum
grande numero dos que fe afogarão

atraveíTando a nado para o continente.

Para remediar efta confufaò , Nu-
no enviou logo ao porio affegurar aos

Capiraens dos navios mxrcanres que
alli fe achavaõ , e promeier-ihe huma
franquia inteira. Intim.ou prohibiço-
ens muito ri^^orofas aos feiís , e fez

enforcar hum foldado Flamengo , que
tmha tomado alguma coifa na Cida-
de. Obricou depois Co^e-Sofar a en-
viar da fua parte os habitantes, para
03 fazer tornar do fcu terror pânico ,

e
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e defculpar huma acçaó de que o aca-

Ann. cie fo 5 e a culpa do Sultão tinhaó fido

J. C. a caufa^ e naó algum defignio preme-

j_2_^ ditado.

Nuno enviou do mefmo modo
D. JOAO

p^j,^ ^^ Rainha mãi para lhe dar o
111. REI. pe2ame da morte de feu lilho , e puri-

ficar-fe da fuípeita que ella podia ter ,KUNO DA jç ^^g çHq jçj.j^ j.|Jq j^jjj-Q alguma
cuHNA parte , e para lhe oíFerecer os feus
GOvER- fcrviços em conjuníturas taó peniveis.
^^^OR, Porem eíla Princefa eílava muito irri-

tada para admitir as efcufas mais ara-

zoadas , e paliadas. Fugio ella de
Novanaguer onde eílava , levando con-
íigo os thefouros.

Com tudo o General fe aííenho-

reou do Palácio, e dos armazéns. Co-
mo naó acharão nos cofres do Sultão

fe naó 2CO(^. pardaos , foma muito
módica para hum taó grande Monar-
ca 5 fufpeitaraó nos Officiaes , que
tinhaõ rido a commifTaõde fazer a vi-

íita 5 e no mefmo General , de te-

rem divertido fomas immenfas. O que
acharão de reílo em jóias , moveis ,

artilheria^ muniçoens era inextimavel,
fem falar em mais de 120 embarca-
çoens , de que fe apoderarão.

Mir Mahamed Zaman , a quem
Badur tinha dado hum azylo , quando

ex-
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eypulfado do Reino de Dclii ^qt^e -^

feus antigos tinhaó poliu ido , naó Ir-Ann. de

bia a quem recorrciTe ,
julgou cntaó J. C.

ter hum direito legitimo de fe lazer 1528,
Rei de Cambaia

;
porque eíle Eliado

tinha fido n'outro tempo parte do de ^* ^^'^^

Delli 5 de que elie fe pretendia fem- ^^^' ^^'^

pre o legitimo herdeiro. Foi nella viíla

aprefentar-fe á Raynha mái de Badur 5^"*-'*;^ **^

cíFerecendo-fe para a vingar dos Por-*^^^"-^

tuguezes , fe ella quizelTe favorecer
^^^'^^''

as fuás pretençoens. Porém efta Prin- '''^^^^'

cefa julgando naó fe dever fiar dícl-

le 5 rejeitou as fuás propcfiçoens , c

fe pôz em fegurança. Entaõ Zaman
reccrreo ao General , a quem fez of-

ferecimentos muito vantajozos para

conieguir a fua alliança. Nuno os
aceitou com gollo -, porem ifi:o mefmo
fez injuria a Zaman. Os principaes-

Senhores de Cambaia tomando aver-

faó a hum homem , que fe ligava

com o matador do feu Soberano , ao
Í|ual elle devia tantas obrigaçoens pef-

oaes 5 elevarão ao Throno Mahmud
fobrinho de Bn.dur

,
que poferaó na

tutela de três Mmiítros , cue eraó os

mais poderozos Senhores do Eftado.
Zaman naó feguindo o confelho ,

que
Nuno lhe tinha dado , de fe pôr lo^

go em campo com as maiores forças

que
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que elle pocieíTe , foi deílruido pela
AiNx. deíeu competidor i e obrigado a reti-

j. C rar-fe para o Rei dos Mo gois , que

1-23^ lhe deo o Reino de Bengala, donde
, foi também expulfo por Tzercam.

D. joao q vidoriozo Mahmud quiz tomar
111. i^Ei. ^^^-g^^-ç.,^ j^ morte de Badur a An-

tónio da Silveira Menezes , que Nu-
^^'^° DA

j^Q 5 ornando a Goa tinha feito Go-
cuNHA

vernr.dor da Cidadella de Diu ; nao
GovER-

^p-^j-Q pQj- fej. fgvj cunhado , como por
mapor.

jgj. verdadeiramente merecimento. An-
tónio reípondeo da maneira que lhe

pareceo próprio ao fatisfazer , ainda

que elle naó o devia fatisfazer. Po-
rém como Mahmud naó ellava ain-

da em cftado de romper , naó demo-
rou muito o golpe. Algum tempo
depois fez algumas propoíiçoens de
paz

5
que Silveira nao quiz efcutar ,

lem que elle naó ratiíicalTe as mef-
m:!,3 vantaí^ens , que tinha feito Mir-

Malimud Zaman. Por eíle mo cio tu-

do 'oncluio n^huma tregoa , na qual

os Portuguezes de Diu naó deixarão

de ter que fofrer a interrupção do
com-iier io are cá vinda do General ,

que a defconíiança que tinha da Cor-

te de Cambaia , e as noticias que re-

cebeo dos preparativos , que o Gram
Senhor fazia em Suez , obrigarão a

lor-
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'tomar a Diu, a fim de por cm cila .

do eíla Cidade , a aiird l^ic dava lo- Avr.-. de

do o motivo de temor. ]. C.
Com efíeito os prezenres de Ba- j-,g

dur fizeraó impreíl^ió na Porta. O En- "' '^

viado d'eíle Príncipe os tinha leito ^* ^^ao

paííar de Meca ao Cairo , d/cnde o ^''* ^'^^'

Bacha Solimaó , que alii comman-
dava 5 os fez tranfportar a Conftanti- ^^'^-^ ^^

nopla 5 onde «re mefmo os fe^uio ^'-^^^^'^

pouco depois 5 acompanhado d'alguns gover-

Portiiguezes arrenegados , de que Ba- ^^ador.

dur fazia também hum prezente ao
Oram Senhor. Solimaô filho de Se-
lim 5 e neto do grande Bíijp.zet , ti-

nha entaò o S ceptro do Império Ot-
tomano. Era efte hum s;rande Prínci-

pe que penfava como Monarca , e que
amava a gloria. Foi penetrado de fe

ver procurado de taõ longe por hum
Soberano cujos prezenres davaó hu-
ma taó alta ídéa por ferem ricos , e
foberbos. E ainda que elle foube
quafi ao mefmo tempo o feu fim infe-

lis , naó teve maior inveja do que a
de levar as fuás armas viòforiofas ás

índias , lizongeado da efperança de
conqu-ftar hum Reino taó rico , de-

.
baixo do efpeciDzo pretexto de o foccor-
rer. Juleou elle iAo trinto m.ais f;Tcil,

que refleclindo ao que tinha feiro no
Ori-
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Oriente hum pequeno numero de Por-
Ann. de ruguezes , elle fe via também excita-

J. C. do pelos Ponuguezes arrenegados ,

1^28. que lhe repreíentavaó como a coifa

- mais fácil do mundo , o canhar á
D, JOaO r •' i r -n

lua nação todas as luas conqoiítas.
111. REI.

Solimaó Bacha do Cairo foi no-
meado General da expedição , mais

yuNo D V
pgj^5 intrigas do Serralho , do que

CUNHA
pg|^ coníidcraçaó ao feu merecimen-

GovER-
^Q pefíoal. Era efte hum Grego na-

UADOR.
luj^pi (ja Morea que o feu eftado d'

Eunuco 5 e lua enorme íesldãàe como
a fua economia , tinhaó poilo na con-

fiança dos Sultoens até ao ponto , de

lhe darem a principal auéloridade no
pofto o mais zelozo da Corte , onde
as Senhoras principaes deíle grande

Império pelos privilégios do íexo ,

engrandecem viz efcravos capados

pela fugeiçaó , e dependência em
que faó obrigadas a viver a ref-

peito d'elles. Eftava elle entaõ na
idade de 80. annos , e fe tinha feito

tao monitruofo ,
que tinha mais de lar-

go que de comprido , e naõ podia

dar hum paíío fem o foccorro de qua-

tro penToas. A fua alma ainda era

mais disforme que o feu corpo , todas

as qualidades do feu coração , e do

feu efpirito fe aíTcmilhavaõ perfeita-

men-
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Itiente a huma brutalidade dominante,

que o fazia mais cruel do que as fe- Akk. de

ras mais indómitas. J. C.

Como elle fe tinha obrigado a 1528,
fazer o feu armamento fem cuílar

nada á Porta , poz-fe em eftado ^- ^^^^

Ác cumprir a fua palavra pelo fan-^^i- ^^^^

gue que derramou , e as cuncuíTo-

ens horriveis que cometeo. Mir-E>aud n^no da

Rei da Thebaida
,
que lhe tinha da- cunha

do grandes foccorros d'homens , e de gover-

dinheiro , foi enforcado por fua or- nador,

dem em recompenfa. Ouveraó pou-
cas familias confideraveis no Egypto ,

a quem as riquefas naó fervifiem de
crime , e que naó tiveíTcm que derra-

mar lagrimas em confequencia dos def-

terros , das profcripçoens , das mortes
cruentas , e confirmaçoens dos bens ,

motivadas pela fua mfaciavel cubica.

A armada que elle tomou em
Suez era compofta de 70. velas , pela

maior parte galeras , e outras embar-
caçoens á remos , nas quaes tinhaõ
embarcado y^, homens de tropas re-

gulares 5 Jsnifaros , Mamm.elus , fem
falar dos Chioiírmes , entre os quaes
havia muitos Chriílaós forçados , e
em particular Venezianos que tinhaõ
retido em Alexandria , na occafiaô da
rotura que enraõ houve entre efia Re-
publica, e a Porta. Tan-
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Tanto que elle efteve no mar ,
Akn. de fez pôr 400. homens cl'armas ao re-

J. C. nio 5 e como foube que ellcs rinhaõ

1-28. ioírido com impaciência huma tal in-

- iuria , fez cortar a cabeça a 200. pa-
r. JOÃO-" 1 r^i ^ /-^-jÍ

ra caiar os oiiiros. Chegou a Gidda,
'* donde o Ciíeque

,
que conhecia a fua

ferocidade achou o meio de efcapar

ao5 feus laços , retirando-fe para ás ter-

ras. O Rei de Zeibit menos fabio,

confia ndo-fe-lhe de muito boa fé , teve
f -iDCR.

^ cabeça cortada. O de Adem taó

crédulo ou taó tímido foi igualmente a

viclima da fua crueldade. Soiimaõ de-

pois de ter recebido os prefentes d'

eftc pobre Principe , fe fez fenhor da
fua Cidade pelo meio d'aquelles ,

que
elle tinha rogado ,

que os quifeílern

bem receber como doentes , e o fez

enforcar depois com os principaes Se-

nhores da fua comitiva ,
que elle ti-

nha atrahido para huma praclica. Tais

foraó os prelúdios das cruentas Tra-
gedias que elle efperava fazer nas ín-

dias
, para onde caminhava com as

vela? cheias.

A Corte de Cambaia naó efpera-

va pela fua chegada ,
para começar

as hortilidades
,
para ás quaes fe pre-

parava occult.imente havia muito tem-

po 3 para vingar a morte de Badur.

Cojc-
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Coje-Sofar ,
que era a alma dos de-

lignios deíla Corte, com a qual en-A^N. de
trecinha huma fecreta correípondencia,

J. q^
enganava os Portuguezes com a mais r^

perfeita difim.ulaçaò pelos mefmos Ter- ^^

viços que lhes fazia. Tinha entre el- ^* jo\ó

les muita confideraçaó
, porem os feus ^^'' Rei»

benefxcios naó tinhaó podido curar a

chaga do feu coração , chagado pelo ^'UN0 da
aíTacinio do íeu fenhor , e naó os ti- cuxha

nha fervido fe naó para aíTegurar a gover-

fua vingança. Tanto que ellc teve -"^ador,

os avifos certos da marcha da frota

Ottomana , fugio de Diu com a fua

familia ;
porém elle o fez com tanto

fegredo , e deílrefa , que ainda que
efta familia foffe muito num.eroza pe-
la multidão das Rias mulheres , e dos
feus efcravos , nunca os Portuguezes
a poderão prefentir , e naó o percebe-

rão 5 íc naó depois de lhe ter efca-

pado com toda a fua gente.

Depois d'eíla evafaó , naó tendo
mais duvidoza a guerra , António da
Silveira de Menezes fe preparou co-

mo homem que a efperava. Nuno
antes que partiíTe de Diu rinha feito

deílruir o bairro chamado a Cida-
de dos Rumes 5 e nellc tinha come-
çado hum baluarte. Tinha feito alxnr na
Cidadella huma ciílerna raó comprida,

c



2o6 Historia dos Descobrimentos

• — e taõ larga
, que podia contar até mil

Amn. de pés de agua. Silveira aperfeiçoou eftas

]. C. obras , e fez encher a ciílerna. Ajun*

IC28. ^^" q'Jantas provifoens de guerra , e
^^

\ de boca pôde ^ defarmou os Mouros
D. joao que eftavaó na Ilha, e reteve quatro
III. REI. Jos mais confideraveis para lhe fervi-

rem de reféns. Publicou edic^os pa-
KUNO DA

j-a vedar a fugida dos que a efperan-
cuNHA ça da guerra tinha atemorizado , e
GovER- fez enforcar alguns , dos que as fuás
iíador. ordens naó tinhaó podido reter. Em

fim deílribuhio a pouca gente que ti-

nha por diferentes poftos, onde edu-

cou bons Oíficiaes.

Mahmud
, que da fua parte ti-

nha feito os feus preparativos com
muito fcgredo naõ tardou a pôr-fe

em campo. Tinha ajuntado em Cham-
panel i5(à. homens efcolhidos : a fa-

ber 5^. cavailos , e \o^. de Infanta-

ria. Ale-Can , hum dos Miniftros , te-

ve o commando geral d'efte exerci-

to. Coje-Sofar
,
que commandava de-

baixo d'elle 5 fe avançou primeiro com
hum ccrpo de :?c^. homens de Cava-
laria ,6 4;^. de Infa*itaria , com os

quaes veio dar hum artaque repentino

ao baluarte da Cidade dos Rumes ,

que naó eftava ainda acabado. Fran-

cifco Pacheco , que defendia eíle pof-

to
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to com 14 Poriuguezes fuftcntou-fe

com muito vigor , até íer foccorrido Akn. de

por Silveira : Sofar que na acçaó teve J. C.
huma maó paíTada com huma bala de ir?^.
arcabus , foi obrigado a retirar-fe. Alu-
Can tendo chegado pouco depois com ^' ^^^^

o refto das tropas , Sofar, e elle ef- '^'' ^^'*

tabeleceraó os léus quartéis nos luga-

res que lhes parecerão mais próprios nuno da
para entrar na Ilha. Silveira tinha cunha
emprehendido defender as paíTagens , gover-
e tinha começado a prover niíTo. Po- nador.
rém muito inferior aos inimigos ten-

do além d'ilTo perdido por huma tem-
peftade algumas em.barcaçoens , que ti-

nha pofto no canal com hum bom
numero de peças d'ârtilheria , vio-fe

obrigado a dezemparar a Ilha , e a Ci-

dade onde os inimigos entrarão logo ,

€ foraô recebidos com huma extrema
fatisfaçaó dos moradores , ene crendo

terem quebrado as fuás cadéas , e fa-

cudido hum jugo eílrangeiro , e odio-

zo 5 tornavaó ao feu primeiro Senhor.

Pofto que dcfde o dia feguintc

da fua entrada Alu-Can , e Sofar

tiveíTem começado a apontar o ca-

nhão contra o baluarie da Cidade dos
Rumes , naó Te fez nada de confide-
raçaó diambas as partes ate á chega-
la da frota Ottamana que appareceo

em
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. — e-n 14 de Setembro neíla ordem*

A^ •
• ^- Oiiatorze Sultanas formavaó huma li-

J. C. nha que orupava o lar^o , e forma-

j.^g vaó a ala direita , outras fete Sulta-
^' \ nas hiâó quafi coílear a terra, e for-

r. ^oaO
jyi y^Q 2L fecunda linha á efquerda,

III. REI. -j^T^
centro citava o reílo da trota ,.

que cobriaó os navios de carga , e de
KUNo DA ^^^_r^fpQrie. A viíla pompoza d'eílci

CUNHA frota laq numeroía , e também en-
GO^---i'.- bandeirada , e empavefada , fez tanta
KAD'®R. impreíTaó fobre os inimigos como ío-

bre os Portuguezes. Porque fe eíles

rlveraó lugar de temer hum taõ formi-

dável armamento , os ourros começa-
rão a temer de ter tom.ado hum íoc-

corro 5
que parecia Ter vindo menos pa-

ra os defender , do que para os opri-

mir.

Sofar foi logo á Capitania para

faudar c Bacha , com quem teve hu-

ma longa oraclica a refpeito das conjun-

turas prcientes , e na qual lhe apla-

nava todas as diiHculdadcs , reprefcn-

rando-ihe o cerco de Diu como hu-

ma coua fácil , e de pouca duraç ó,

Solimaó queretido dnr idca de Ci át[-

de o^ prin'-,ip'0S , mandou á terra 700.

Jan^^^^ros bem veíi^dos , c bem ar-

mrvios. Eíles in^olcnre^ ertr.ir ó na

CxUade como nuaia praja toraada por

aí-
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aíTalro , e alli cometerão os mefraos -
-

' -

exceíTos. A ré *o3 mefmos feus princi- Am:, cle-

paes OfRciaes tendo procurado ver o J. C.
General , e fendo admitidos á prefença ir-'«8.

d'efte velho venerando , lhe perderão ^ '
^

o refpeito
,
pe^^ando-Ihe pela barba ,

^' ^^^^'

c facudindo-lha , temeridade que te-
^"' ^^^'

ria fido pa^a por huma morre prom-
pta , Te efte prudente homem naó evi-

^'^'^'^ ^^

tafe o golpe /dizendo : „.IÍlo faó ef-
^^^-"-^

j3 tran^^eiroo , e efta he ícm duvida
^^^'^^"

3J a moda de faudar no Teu paiz. „ ^ador.

Álu-Can naó deixou com tudo de fa-

2:er reflexoens , e fe retirou do exer-

cito para naó pilar mais expoílo a íi-

miihantes iníuitos. Os Janifaros nao
fizeraó depois mais do que paíTar por
baixo da Cidadella , fazendo huma
defcarga com os feus arcabuzes , e ile-

xas. Matarão 6 peííoas , e ferirão vin-

te. O fogo da praça fez fobre elies

tfiõ grande efFeito
, que morrerão 50,

e houve maior numero de feridos ;

o que os fez hum pouco mais co-»-

medidos.
Sobre a noticia que Silveira ti-,

nha tido da vinda dos P^umes , tinha

defpachado Miguel Vaz em huma cur-

veta para lhes hir ao encontro, e to-

mai conhecimento da lua armada.
EUe o tez como homem hábil, e vol-

rorx7, III, O tou
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rou a Diu , donde Silveira o defpachou
Ann. de cio General com huma carta breve

,

J. C. na qual fe referia ao portador para hu-

j -28 ^'^'^ maior relação. Miguei Vaz
,
para

\ fe legurar ainda mais da relação que
D. joao

\^2.vi^ fazer , reconheceo efta frota de
111. RKi. j.^5 perto-, que tomou hum conhecimen-

to taó completo como elle podia de-
vvno DA 2ejar. Porém o feu atrevimento ferio
CUNHA tanto o Bachcá, que poz duas galeras
GOVER- j^Q f-gy feguimento. Como porém a fua
jsADOR, curveta era muito ligeira , e foi íoc-

corrido do vento , tomou o largo , e foi

executar a fuacommilTaó para o Gene-
ral, que fe difpóz a enviar alguns foc-

corros , efperando vir peíToalmente.

No outro dia d cila vam aparência

dos Janifaros, huma violenta tempeíla-

de mahratou tanto a frota de Solimaõ
,

que foi obrigado a levar ancora, para

hir bufcar o porto de Madrefaba , no
qual perdeo 4 dos feus navios de car-

ga , cujos fardos fendo levados á praia,

o grande numero de feias , e de ar-

reios de cavallos
,
que alli fe acharão ,

caufou efpanto aos Guzarates. Ti-
rarão elles d'iílo hum máo agouro

,

e comprehenderaõ , ainda melKor do
que o tinhaó feito , o deíí:;nio em que
cílavaó os Turcos de fe alfenhorearem

do paiz 5 o que junto ás crueldades

que
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cjue tinhaó commetido cm Adem , e

por toda a parte na fua derrota , os Ann. de

esfriou muito a refpeito d'elles, e foi J. C.

muito útil depois aos fuiados. 15^8.
A auzencia da frota , que foi de

20 dias 5 deo tempo a Silveira de
fortificar os lugares fracos da praça, "^* ^^''

e de a pôr em eftado de fazer huma
mais vigoroza refiftencia. Sofar , e os

^^^^ ^-^

Turcos que tinhaó ficado em Diu ,

^^^

naó eftiveraõ com tudo ociozos. Efta-
^^^'^*^"

beleseraó os feus quartéis , adiantarão
^^^^^*

as fuás trincheiras, principalmente pa-

ra o baluarte da Cidade dos Rumes
por onde tinhaó rezolvido começar:
prepararão as íuas battarias , c fizeraõ

vir de Madrefaba por terra hum bafa-

lifco d'exccíHva grandeza. Foi o úni-

co que podcraó conduzir, ainda que
com infinito trabalho , por caufa do
comprimento do caminho , e dos
areaes por onde devia paíTar.

Com ifto elles fe apoíTaraó d'hi]-

ma barca, que fervia no porto para á
defcarga dos navios , e em fima d'ei-

la levantarão huma torre muito alta ,

para igualar os parapeitos do baluar-

te. Encheraó-na de matérias combuf-
tivcis , e fétidas , e de diíferentes ar-

tificlos. Elles a tinhaó attacado por
«quatro ancoras ao leito do rio, e o íeu

O ii de-
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______ defi-^nio era aproveiíarem-ic das gran*

Ann. de dei marés para a chegarem ao ba-

.], C. ^-íârte 5 e alli entaó lhe inçarem tb-

r^ go na efperança , cu que o £o2;o , e
*^^ '^ 03 artifícios impediriaõ 03 fitlados de

D. joao fç» defenderem , ou que o grande ca-

iu. REi-lor 5 e o fumo os . lufocariaó. Sil-

veira 5
que pencrrou as fuás ídéas o>

FuNô DA deixou trabalhar. Porém quando a ma-
cuNHA maquina eíteve prompta , feguindo' o
COVER- exemplo que lhe tinha deixado em
^^ADOR. {jmiihante occafiaó o grande Albuquer-

que , deo a commilTaõ a Francifco

Gouvea 5 Capitão do porro de a hir

queimar 5
quando a noite deííe lugar , o

que elle fez com muita afouteza , e

valor.

Vindo Solimaõ com a frora , co-

meçou a artelharia a jogar com vio-

lência contra o baluarte da Cidade

dos Rumes. Silveira tinha tentado

cm huma noite lançar-lhc alguma
gente , e murJçoens ; porém como
Pacheco tinha feito murar a porra ,

naõ pôde fer foccorrido. Com luao o
continuo fogo do ínirni,.,o tendo ar-

rafado todos os parapeitos , c ícito

huma grande brecha , Sofar veio ao

aílalto com 7C0 Janifaros fuftc^rados

por 1.3^, homens. Á pezar difto ío-

raó também recebidos por eila pe-

qi:e-'
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uena porçaô ci'homens que a rlefen

iaõ ,6 principalmente por dois itic-Ann. de

ços que iofrcraò todo o pezo d^efta J. C.
jornada

,
que os Turcos foraó obriga- i-->^.

dos a retirar-fe com huma grnnde per-

da. Como porem o baluarte ellava le-°'
^^"^^

parado da Fortaleía 5 e naó eílavaem'"* ^'^'*

eítado de Te coníervar por m»uito tem-
po 5 o medo que tomou Pac^-eco o^^^° ^^

obrigou a capitular. No dia feguin-
^^^""^

te perto do mie-.o dia viraó a Bandei-
^°'^^'^'

ra Òttomana arvorada fobre o balurr-^'^^^^*

te. Hirm velho chamado Joaó Perez
indij^ncdo de ver efte Eícendarre em
lugar do de Jefus Glrifto , corrco fe-

guido. de outros 5 valerozos , e o abateo,

e arvorou de novo o da lua Reli-

gião. Fez 3 ou 4 vezes a niclrna coi-

fa com igual determitiaçaó em ácC-

pjrefo dos Mufulmanos , ate que opri-

midos pelo grande numero , perderão
todos a vida que tinhaó vendido cara

aos feus inimigos. Os íeus corpos dei-

tados no rio toraó levados com.o por
rniiag;rc , e ccirra a corrente , dizem,
ás portas da Cidadella onde lhes de-

raó huma honrofa fepulttíra. Pache-
co , e 03 feus m.ais fracos , e mais
indignos de viverem , perderão a li-

berdade que lhes tinhaó prernitido ,

e naó coniervaraó os Teus dias por

ai-
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algum tempo fe naó tomando o Tur-
Ann. de bante y fraqiiefa que Soiimaõ mefmo

J. C. vingou iogo depois.

O Bachá tendo feito inutilmen-

te citar o Governador para fe render

depois da tomada do baluarte , fe dif-

pôz a attacar a Cidade. Fez prepa-

rar para eíle effeito féis battarias , nas

quaes entravaó mais de cem peíTas

de canhão , nove bafalifcos que lan-

çavaó balas jié 90 a 100 libras y c S
murteiros que lançavaó pedras de 6
para 7 pcs de circumferencia. 2^
Turcos eraõ deílinados para a fua guar-

da debaixo das ordens de Sofar , e
de Suf-Hamed , Governador d^Ale-

xandria. As battnrias começarão a jo-

gar em 4 de Outubro , c varejarão

a praça 25 dias fem defcançar. Como
elles attacavaó fegundo as regras da'ar-

te , que combattiaó de perto , e que ti-

nhaó bons artiílas , logo nos primeiros

dias defcavalgaraó a arttilheria da pra
ças, e as ameias das torres e 03 parapei-

tos todos foraó baluartes abatidos ; e em
quanto battiaó em brecha , adiantavaõ

as fuás trincheiras ate ao foíTo , paffa-

raõ-no , c uniraõ o mineiro ao baf-

tiaõ, onde commandava Gafpar de Sou-
fa. Silveira da fua parte fazia tudo o
que fe pode efpcrar da attençaó, da

adi-
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aclividade , e do vaior (l'hum grande ^

Capitão. O inimigo nunca o achou Ank. de

deíprovido 5 tinha diípofto tudo demo- ]. C.

do 5
que todos os quartéis íe podiaó 152B,

dar a maó. Elle eftava fempre on-

de o fogo era mais vivo , e ainda ^' ^^^^

que naõ pode impedir aos fitiantes d' ^'^* ^^''

avançarem pé a pé , difputou o ter-

reno do mefmo modo com todos os
^'^'^^ ^^

artifícios
,
que hum efpirito ícrtil em ^'^^-"-^

expedientes po.^e inventar , e com gover-

aquelle defafomSramento , e firmcía d"
^^^^^'

alma que de nada fe efpanra, e que
naó podendo acautelar tudo , a tudo

dá remédio.

Os Soldados fempre valentes quan-

do faó bem governados , naó defmen-
tiaó da firmeza do feu General. Con-
fiavaó nelle , e ifto bailava.. E verda*

deiramente neftc cerco os Porruguc-

zes do primeiro até ao ultimo ganha-

rão honra. Eraó poucos comparados
com o inimij^o. O numero diminuta

cada dia pelos diferentes combates, que
tinhaó para fuílenrar, ou nas fortidas ,

ou na defenfi dos feus poílos. Os
viveres , e principalmente as armas , e
as muniçoens lhes faltavaó. A covurpçtiS

das agoas da ciílerna lhes caufou efcru-

buto. O numero dos mortos, e feridos

lhes augmeiítava os feus trabalhos. Em
fim



21^ Historia dos Descobp.imiòntos

* £ni perderão a efperança de ferem foc-

'^Ann. de corridos , o guc naó obílante naó
T. G. fe dezanimaraó nunca , e moílraraó

j^2Í3^ acé ao fim a coragem mais admirável.
~ \ Muitos fe diíiinguiraõ d'um mo-

D. jOao
^i^ fmgular. Louvaó alguns em par-

jii. KEi.
^|(,yi^^y ^ \^^^^^ moço Hefpanhoi do Rey-
no de Galiza de i8 para ip annòs

.í:uno da j^ idade , e de muito pequena eílatura,
CUNHA ^ ^,.j,.j tendo-íe lançaao em huma for-
govitr-

çjjj^ 2. hum Mouro dos mais poíTan-
KAP.pR. ^gg pg|^ l^^,^ figura, e pelas fuás for-

ças , o prefe^uLo tanto que o obri-

gou a entrar no mar onde o feguio

:

como a íua pequenhes lhe fez perder

logo o pé , o Mouro fe lançou fobre

^lle para o afogar com o feu pezo.

O moço naó efmoreceo , trafpaffou

o feu adverfario com muitas feridas ,

matou-o 5 fihio da agua , rctirou-fe

depois com paííos lentos , e com to-

da a paxorra da fua Naçaó
, para a

Fortalefa , á traves d^huma multidão de
baias , e flexas que pareciaó refpeita-

]o 5 depois d'Kuma taó bela acçaõ. Joaó
• da Fonceca naó fe íez admirar menos
no leu valor. Porque fendo ferido

gravemente no braço direito , com que
^lie efgrimia vivamente com ^ hum
nieio piqutí 5 naó fez mais do que
mudar, de maó , e fe moílrou muito

agra-
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íigríivado conira Duíirie Mendes ce
Vciíconcellos , que o tinha exor- Aní. de

taio duas veies a que íe reriraiTe J. C.

para Te tazer curar. Fernando Pentea- ir?^.
do ferido perigoíamenre na cabeça em ^ \
hum atraque, naó teve paciência para ^' -^^"^^

efperar pelo cirur^^iaó , e íe eícapou ^"* ^^^*

para tornar á peleja , onde fendo íeri-

do fegunda vez , e- trazido p^^ra o cura-
^'^'^^ ^^

reni 5 e fugindo também , fe lançou *^^^"'^

enire os inimigos como hum leaó , e
"^^^^er-

recebeo terceira ferida. Hum foidaco, ^-^^o^»

cujo nome fe naó fabe , arrancou hum
dos feus dentes no furor do comba-
te -, e o meieo no feu arcabus por
lhe filrarem balas. Hum chamado
Joaó Rodrigues , hom.em de extraor-

dinária valentia , e de animo igual ás

fuás forças, fe fez muito notável pela

fingulandâde das íuas acçoens ; porque
€x^^ondo-íe muitas vezes a morrer ,

lançava ccrrra es inimigos barris iti»

teiros de pólvora , e artifícios de fo-

go , e eile fó matou taó grande nu-
mero , que foi hum. dos que. adquiri-

rão mais gloria nefl:e famczo cerco.

As mAuKercs naó le diílinguirao

menos do que os homens , porque
íera folar da admirável conílancia, que
moilrou huma , que perdco os feus dois

filhos , naò hquve nenhuma que fe.
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^ naó quizeíTe aíHgnalar. Entre as prln-

Akn. de cipaes foi huma Tzabel cia Veiga ,

J. C. mulher d^hurn Official ,
queria fea

ir 58. rn-rit^o antes do cerco enviala a Goa
- para cafa de feu pai

;
porem eíla mu-

lher que naó tinha menos virtude, que
III. KEI. 11^ Al r ' r

beleza , nunca pode conlentir em íe-

parar-fe delle , querendo viver , c mor-
rer diante dos íeus olhos. Tanto
que os inimieos fe pozeraó á vifta da

GOVER- ^ J • J
^

• Jpraça , depois de rer communicado os
' leus peníamentos a A^^na I^ernandes

mulher do cirurgião mor , mulher d'

animo varonil , e fuílentado por hu-

ma grande piedade , ajuntou todas as

do feu fexo , e lhes fez huma fala ,

em que por muitas rafoens , e exem-
plos lhes moílrou o que ellas podiaõ fa-

zer nas circunftancias em que fe acha-

vaó , e as animou também
,
que eftas

mulheres tendo fempre na frente cf-

tas duas Heroinas , naõ fomente ex-
cederão a fua fraqueza , fupportando va-

lerofamente todas as dil graças ordi-

nárias em huma praça íiuiada
,
porém

repartirão tambciTi os trabalhos milita-

res 5 até fe mirturarem no forte do com-
tòte, animando huns , exortando ou-

tros , levando muniçoens , e fornecen-

do as armas , com que naó podiaó pe-
leijar como dezejavaó.

Os
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Os inimigos , tanto que as bre-

chas fe pozeraó em eftado , e as mi- Ann. de

jias fizeraó o Teu cffeito , naó ceíTaraó J. C.

de fazer aíTaltos de dia , e de noi- 1528.
te , aílim ao baluarte de Gafpar de
o r ' • j 1 D. JOÃO
Souía , que matarão indo reconhecer

• 11 10 III. REU
a mina , como ao ae Lopo de òou-
fa, que era o mais fraco. Porém as

cortaduras, que Silveira tinha feito ata- ^' ^'^^'

Ihando-os por toda a parte , e os
^^'^ °^

Portuguezes peleijando como Heroés,
^'^^^'

os rechaííaraò fempre com perda. ^"^ ^^^

Com tudo chegou hum pequeno ^^'^^^*

foccorro de 20 homens refolutos , que
em 4 bateis abordarão a Fortalefa

,

e animarão as efperanças dos fitiados ,

com as novas da chegada de D.
Garcia de Noronha

, que a Corte ti-

nha enviado Viforei, para render Nuno
da Cunha , e que moílrava vir combater
a frota Ottomana com grandes forças.

O Bachá indignado de que eftas pe-
quenas embarcaçoens tivelTem paíTado

dczaforadamente por entre a fua arma-
da 5 opprimido alem difto pelo temor
da vinda do Viforei , fe vio ainda
mais animado para apertar mais viva-

mente o cerco , e fez dar hum aííal-

to ao baluarte do mar , onde com-
mandava António de Soufa. Os ini-

migos fe chegarão com 50 bateis

de
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de que alguns meteo a pique a artí-

à\>::j, de Iheria do baluarte. Plantarão logo a
J. C. efcalada

, porém vindo por três vezes

içiS, ^-^ lugar 3 naó conícguiraó mais do
. que o dif^oilo da perda que alU fizer

rao 5 e a iniuna de lerem desbarata-
"'•

' •'^'- dos.

Tanta reíiílencia fó fervia de ir-

ritar mais o íoberbo Bachá , que rer

folveo íazcr o ultimo estorço , fazen-

do dar hum aiTako geral á Fortalefa.

Para melhor enganar o Governador
c^-REi-

tJiy^jigQu q^e \,[^ levantar o cerco.

Com efFeito fez aparelhar , ceifou o
fogo das batarias 5 e á vifta dos íitia-

do3 fez embarcar mil homens em 12

fultanas ou galeras
,
que logo toma-

rão o largo. Porém n'eíla mefma noi-

te, que era a de 1^1 de Outubro ,

fez levar quantidade de efcadas para

os foíTos. Silveira a quem efta vam
demoníViaçaò naó enganou , tendo-o
prefentido , d'iílo tirou fuás conjeòlu-

ras para o lugar do attaque , e pro-

veo niílo como homem hábil.

No outro dia , appareceraõ ao
amanhecer 14 mil homens em armas.

Eftavaõ divididos em três corpos. A
artilheria inimiga fez hum fogo terrí-

vel para alimpar as brechas. Partin-

do o primeiro, corpo que fazia a van-

guair-



; DOS PORTUGUEZBS, LlV. X. 221'

guarda , huma parte correo ao balu

arte onde eftava a cafa do Governa- Ann. de
dor 5 que as battarias dos inimigos ti- ]. C.
nhaó quaíi demolido, e a outra partio irz^
direita aonde elles tinhaó elcondido as ,

Aias efcadas. Porém como os poílos ^' ^^""^

eílavaó bem providos, nenhum deftes '^^* ^^^'

appareceo em ilma das eícadas
,
que

naó cahiíTe morto nos foííos. E como ^- ^'^^'

o lugar era eílreito , e os inimigos ^"^^ ^^

juntos , nenhum tiro errava. O que ^'oRo-

obrigando-os a abandonar a emprefa ,
^'"-^ ^'^'

fe reunirão todos para íubirem ao ba- <^E-REr,

luarte , onde levantarão logo huma das
fuás bandeiras , e íe alojarão em nu-
mero de 200. Havia fo 50 homens no
baluarte 3 porem íizeraó taõ grandes
façanhas , e particularmente dois mo-
ços chamados Martim Vaz , e Gabriel-

Pacheco , ambos mais unidos pela
amizade ,

que pelo Tangue , que preci-

pitarão os inimigos , depois de lhe
matarem, o Alferes : cuftou com tudo
a vida d'eítes dois valerozos. Por ou-
tra parte 14 galeras chcgando-fc

á Fortaiefa a baterão , porém Tem cf-

feito. Fernando deGouvea do baluarte

aonde commandava , lhes maltratou
dois , e obrigou os outros a fe apar-

tarem.

O fegundo corpo tomando o lu-
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gp.r do primeiro , veio ao aíTalto com
Ann. de mais furor

, plantou quatro eftenciar-

J. C. tes 5 e ganhou mais terreno. Porém

IC28. ^^ Portuguezes acodindo de tropel pa-

. ra efta parte , onde o perigo , era
D. JOÃO j^^.g urgente , foraó os inimigos rece-
III. REI.

i^j^Qg (-QjY^ Q mefmo vigor que d*an-

tes. Foi cntaó que Te aílignalou muito
D. gar-Jq^- Rodrigues. A artilheria do balu-

ciA DE
^j,j.ç Jq mar 5 e do de S. Thomé, dan-

NORO- j^ fobre efte montaó de combatentes,
jíHA VI-

^g obrigou a afrouchar o pé. A ima-
cE-KEu ^gj^ jg^ morte era horrivel nefte lu-

far 5 e os fitiados alli pareciaó mais

o que homens. O terceiro corpo que
tinha fido reílemunha do vigor com
me os dois primeiros foraõ recebi-

los 5 fuccedeo ao legundo
,
porém com

menos ardor , e perdeo inteiramente

o animo pela difgraça acontecida ao
genro de Sofar, que o commandava.
Foi elle taó maltratado por huma pane-

la de fogOj de que foi coberto , e aíTa-

do 5
que fahio logo para fora do com-

bate. Os fitiados pelo contrario , ani-

mados com eíle fuccellb , vencerão
nefte ultimo momento : ficarão fenho-

res do campo da batalha , e rechaíTa-

raó o inimigo ,
que deixou 5C0 mor-

tos no campo n^eíla acçaõ , e entrou

nas fiias linhas com mais de mil feri-

dos, Hu-

1de
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~ ~~ a-preírada partida. Soíimaó tinha fempre

An"n. de ficado na fija galera fem nunca defcer.

]. C. Porém tinha commandado com tanta

i--,3^ altivez 5 e moílrado a fua brutali-
^ \ dade , c m.Í3 intençoens taó deícu-

D. JOÃO
[certamente , que os inimigos ,

que o
III Rti.

ii^i^^Q chamado , temendo-o ainda

mais do que os Portuguezes , nada
'^'

^•^^''' amitiraó para o def^oftarcm , e para
^^^ ^^ o apartarem. Sofar que eílava também
KORo-

pçjj. extremo defcontente ^ acabou de
HKA VI- Q determinar. Por que no dia íe-
LE.-KE1.

grií^j-e doaOTaito geral ,
prevendo bem

que 03 lidados naó íaberiaõ luítentar

outro 5 íez com dcílreza hir ás inaós

do Bâchá , huma carta que elle tinha

efcritoa fi mefmo, debaixo do nome de

hum dos feus amidos, que lhe dava

avifo da próxima chegada do Virorci,

com huma poderofa frota para os com-
bater. O artilicio aproveitou , Soli-

maó naó cuidou mais ao que em eí-

capar pela fugida.

Silveira naó ficou menos expof-

to a Soíar 5 e ás tropas Gufarates ,

fe ellas fe qu^zeííem aproveitar da fua

vantagem. Poréin ou porqr.e Sofar

foffe nrjiro contc^re de fe ver livre

do Bachá , on foíTc defvíado de ten-

tar aituma coifa pela chegada das luí-

tas da Efquadra de António da Sil-

va
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va de Menezes , das quaes duas abor

daraó á Cidadeila na mefma rioite , Ann. de

elle mefmo lançou fogo em muitos J. C.

firios da Cidade , e fe retirou para ás ir->Q,

terras com as fuás tropas. Deíle mo- "^ ^

do acabou o primeiro cerco de- Diu, ^* joao

<^ue fez então grande eftrondo nas
^"* ^^^*

Índias , e na Europa , e tanta honra

no mefmo tempo a Silveira , que Fran- ^' ^'^^"

cifco I. Rei de França mandou de pen- ^^'^ ^^

fado a Portugal bufcar o feu Retrato.
^^^^'

Solimaó tendo deixado fobre a^"'^
^^^'

Coíla de Arábia quantidade de feri-
^^"^^^^

dos 5 entrou no mar Roxo , onde fe-

guindo os delirios da fua ferocidade ,

lez cortar o naris , as orelhas , e a
cabeça aos infelices , que tinha toma-
do no baluarte da Cidade dos Rumej,
e a quafi 40 outros Portuguezes que ti-

nha recolhido nos Portos fobre a fua

derrota , e fazendo-os falgar , os man-
dou de prezente ao Gram Senhor

,

fervindo aílim de inílrumento á cólera

de Decs , que vingava nelles a a-

fronta , que tinhaõ feito á fua Reli-
gijó abjurando-a. Porem eíla mefma
providencia feguio Sorimaò ate a Conf-
tantinopla, onde lhe rcfervava o feu

caftigo. Huma das Sultanas validas ,

que o aborrecia 5 fe unio a Uccra Ba-
chá , para o fazer canir na difgraça

Tom. III. P do
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— do Teu Soberano. Deperraraó as con-

Akn. Cie cuíToens que elie tinha teico no Egi-

]. C. pto j e o temor do cordel fatal aos

^rs Grandes d'ejíl:e Império , fez com que
^^' \ elle acautelaíTe a fua Sentença com

D. joAO o veneno , fervindo de al^ós a fi

III. KEi. mefmo depois de o ter fido de tantos

outros.

D. GAR- Hum dos Efcravos Portuguczes
CIA DE de que Snlraó Badur tinha feito pre-

i:ORo- zente ao Gram Senhor , tendo-fe Tal-

KHA VI- vado de Conflantinopla, tinha trazido

cE-REi. a Lisboa a noticia dos defignios da

Porta fobre as índias, e dos 2;randes

preparativos que ella fazia em Suez.

D. Joaó III. a quem. ifto inquietou ,

fez armar a toda a preíía 1 1 Navios de

oue deo o commando a D. Garcia de

"Noronha
,

que enviou em qualidide

de Viforei , e lhe deo yí^. homens
de boa tropa. Foi eíle o maior estor-

ço que fez eniió Portugal. A viagem
de Noronha foi feliz

, perdeo íó hum
navio : fe foi todavia iílo perda ,

porque nelle hiaó juntos os faci-

norozos e rriminozos , de quem ti-

nhaó mudido a pena de morte em def-

terro. D. Garcia chegou com eífeito

ás Incluas no principio do cerco de

Diu. Nuno lhe renunciou logo o go-

verno. Porem em vez da chegada d*

eí-
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eíle novo General fer útil aos íitiados, —
lhes trouxe muito grande prejuízo , e A>.n. de

foi a caufa da perda de tantos valero- ]. G.

zos que alli foraò monos. Porque
j^-^B

debaixo do pretexto de querer hir pef- '' '

.

foalmente foccorrer os fitiados , e com- ^* ^^-'^^

bater a frota Ottomana , o que era o ^^^' ^^^

principal objeclo a que fora mandado,
e a vontade delRei mais determinada : ^* ^^^'

D. Garcia deteve logo 8o embarcaço- ^^^ ^^

ens 5 ou fuílas carregadas de ho- --cifo-

mens, e de muniçoens que Nuno ti- -^"-"^ ^'^*

nha preíles para enviar. £ pofto que ce-p-ei.

elle teve depois huma armada das

mais belas que fe podem deíejar , com^-

pofta de mais de iCo embarcaçoens ,

confumio tanto tempo a confiderar o
modo comque fe havia condufir para

fazer levantar o Cerco , que teve a

noticia de que fe tinha levantado an-

tes 5
que tiveííe tomado alguma deli-

beração. Hum autor Português naó
deixa de o com.parar neíla acçaô com
Fábio Cunãator ou gaftador de tempo.
He adiantar muito a llfonja. Ha fó

huma diferença entre hum , e outro ! e

he . que Fábio gaílatido o tempo faivou

Rom.a 5 e a Itália j e os vagares deife

podiaó muito bem fer a caufa de fe

perder Diu , e pode fer as índias,

íílo naó he porque D. Garcia

P ii dei-
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* debcaíTe de fer valerozo , elle tinha da-

Ann. de do provas do feu valor com o grande

J. C. Albuquerque feu tio. Mas por fer

j-23. hum Fidalgo muito politico , o grande
*

, empenho que elle teve de obedecer áí
D. jo-^o

terriveis preocupaçoens de alguns Mi-
ni. REI.

riifi.j.Qs ^^ Corie de Portugal , m.uito

prevenidos contra Nuno da Cunha ,
D. GAR- |'^2 com que ell^: fe encregafie inteira-

ciA DE
rn-nte aos pernicioíos confelhos d'

KORo-
aquelles 5 que qúizeraô declarar-íe con-

NHA VI- çj,, ç||.,^ ^ g j^^5 feguilTc nenhum dos
cE-REi. ^g.^g

^ pofto que elles foíTcm fó 05
prudentes , e utcis. Aílim efcure-

ceo naó fomente a gloria
, que el-

le tinha antigamente adquirido , mas
privou-fe também de outra muito mais
brilhante 5 que lhe era muito fácil de
adquirir.

Eíla paixão o cegou depois de mo-
do 5 que oiícndeo todas as regras da
juftiça 5 e do decoro a refpcito deíle

grande homem ,
que pofto que exem-

pto , e livre do poder do Viforei ,

pelas mefmas ordens da Corre , para
o feu embarque vio negarem-lhe hum
lugar nos navios dElRei , e foi obri-

gado a pagar a fua pafíagcm a hum
navio mercante, que loi obrigado a fe-

gurar. O difgollo que teve Nuno de
fe ver tratar com tanta dureza , lhe

aug-
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augmentoii a moleília que já tinha , e

o lez morrer no mnr , onde ordenou Ann. de
que deiraíTem leu corpo. Outras dif- J. C.

fracas o elperaviíó em Portugai , on- jr^S
e era aborrecido por peííoas podero- ^ \

fas 5 que naó o 'ccnrieciaó , e que °* ^^-^^

naó o conhecerão fe naó depois que ''^* ^^^^'

o perderão , e naó o íentiraó íe naó
quando o ma!, que lhe tinhaó feito, naó °* <^-^^*'

tinha remédio. ^''^ ^^

EIRei tinha enviado ao feu en-
^'^^°"

concro até ás Terceiras para o recebe- ^"-^ ^^'

rem , aíllm como tinha ufado com Lo- ^^-rei.

po Vaz de Sampaio , e que Sampaio
lho tinha prcdido a elle mefmo. Po-
rem quando o velho Triftaó da Cu-
nha pai de Nuno , e feus netos fe apre-

fentaraó a eftr. Príncipe para lhe paga-
rem as balas cru fadas , cem que elle

tinha fido deitei do ao mar , e que el-

les lhe declararão , aílim com.o Nuno
o tinha declarado no feu teílam^ento

,

que era efta a única coifa que elle

lhe devia , EIRei abrio os olhos ,

e conheceo a infelicidade dos Prín-

cipes, que faó enganados pela inveja ,

e prevenção , ou pela paixaó dos que
os cercaó.

Depois do Grande Albuquerque ,

era Nuno de rodos os Ponuguczes o
que tinha feiro fervicos mais impor-

tan-
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tantes á Coroa , e que iKe linha fei-»

A^N". de to mais honra. Foi também o que

]. C. teve mais relação com eíle grande

o hcm.em. Como elle , commanciava
^^ *

, nas índias fó com o titulo de Gover-
D. JOAO fiador por !0 annos : como elle fun-
111. REI. (Íqyí 5 Fonalefas, que eraó todas d'

huma grande importância para eftabe-
D. GA.R- lecer folidamenre o Império da fua

CIA DE Naçaó. Como elle , foi a viilima da
íoP.o- inveja , e acabou pela defefperaçaõ
^H^ VI- cie ver os feus grandes ferviços pa-
cE-REi. go3 pela ingratidão. Alíimilhavaó-fe el-

les também nas fuás virtudes, como
noj íeus defeitos. Ambos fo^aó accu-

fados de amarem com exceíTo as mu-
lheres 5 porém efta fraqueza naõ alte-

rou nelles o amor da luftiça, e o in-

violável aferro ás obrisraçoens do feu

carito. Eu naõ pretendo de os igua-

lar em tudo. Reconheço em Al-
buquerque huma grande fuperioridade

na extençaó do génio , na firmeza
dalma , na fciencia da guerra , na
conilancia no trabalho , a arte de íc

dominar , e a facilidade de talhar os
grandes negócios pela prontidão de fe

rezolver. Eftas qualidades naó fakaraõ

a Nuno
; porem fe ellas foraó menos

br-lhanires nelle, pode fer que o exce-
delTe noutros ccrios pontos , principal-

men-
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mente em matéria de fiefenrerenre ;

porque depois de paíTados lO annos Aui:. de

cm hum governo taórico, morreo po- ]. C.
bre , e proteftou quando morreo , i^-^S.
que naó tinha cm íi do alheio íc naó

6 ou y peíías de ouro da moeda de °' ^^'"^

Sultão Badur , que tinha guardado por '^'* ^^'^'

íerem de hum beliílim.o cunho , e pa-

ra as aprefentar elle mefmo a ElRei ^' ^^^'

de Portugal. No mais elle era alto, ^'-^ ^^^•

bem feito , c de beliíílma preícn- ^'oro-

ça 5 aii\da que hum pouco defcn- '-^^^ ''^*"'

graçado por hum accicfente que Lhe ^e-Reu

tinca feiro perder hum olho ^^n'hum
jogo de canas.

Porém já que aoui trato de gran-

des homens maltratados pela fortuna,

acabarei por hum exemplo de Antó-
nio Galvaó. Em quanto Vicente da

Fonceca , e Triílaó d'Ataide que de-

viaó esperar íuplicios achavaó o meio
de fe juftlíicarem , e fe adiantarem
porque eraó ricos ; cfte digno de to-

das as recompenças , achou todos os

coraçoens , e ouvidos fechados
;
por-

que tendo-fe arruinado pelo ferviço

a ElRei , moílrava-fe pobre . e em fi-

gura de homsm cjue pede. Foi feliz

em achar hum afylo em hum Hofpital

de Lisboa , onde fe vio redufido a fer-

vir 03 doen-tes 14 annos para viver ,

fem
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' fem que nunca os feus grandes fcrví-

Ann. de ços fizeíTem naícer o penfamento de

J. C. o tirarem da fua miferia. Que mais fe

j-28. requer para infpirar o defpreíb do fer-

. viço dos homens , e daquelles que a
D. JOÃO

1^^ |-g entregaó ? Por mim , eílou con-
III. ^i^i» vencido que a Providencia naó lhe

enviou huma difgraça taó terrivel , fe

naó por elle fer muito fuperior ás

recompenças homan;is , e que To Deos
he quem o podia dignamente recom-
pençar.

D. GAR
CIA DE

KORO-
^HA VI-

CE-REI.

Fim ão decimo Livro,

HIS-
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OM Garcia de Noronha eíla- Ann. cie

va na Barra de Goa com a J.C.
fua numerofa frota , quan- 1^29,
do recebeo o avifo da fii-

giaa do Bachá. Teve tanto gofto .,

^' ^°^^

que fez logo empavefar o feu gaiiaó, ^'^' ^^^*

dar defcarga de toda a fua artilhe- d. gar-

ria 5 e enviou ordem a todos os feus cia de

navios que fizeíTem o mefmo. Porem noro-
os Oíficiaes que já interpreravaô 3 e bo- nha vi-

ta- CE-KEÍ.



r». GAR
CIA DE

KORO-
KHA VI-

CE-REI.

234 Historia dos Descobrimentos

tavaó a peor parre as Tuas demo-
^KN. de ras , foraó muito efca-dalifados com
J. C. huma alegria taó intempeítiva , e mui-

í^ZO. ^^^ recufaraó obedeier a eíla ordem ,

^
- indignados de verem que lhe fnr-

D. JOAO
j.^^^^ ^ honra

, que eiies teriaó infali-
111. RLi.

ye]«-^£j^|-e ganhado em desbaratar os

Turcos 5 e picados da injuria , e me-
noscabo

5 que diíTo vinha á fua Naçaó.
As murmuraçoens eraó publicas , e ta-

manhas
5 que naó fe lhes dava que ellc

foubeíTe a comparação odioza
, que d'cl-

Ic taziaó com Nuno da Cunha , o qual

certamente naó teria deípreíado huma
taó bela occaíiaõ de adquirir gloria.

O vagar com que elle fez depois

a íua derrota , demorando-fe em todos
os Portos 5 ainda que com^ hum ven-
to para defejar , e que teve avifos

certos de que Sofar , e Alu-Caõ fa-

ziaõ ainda muito mal a Diu , e aos

contornos onde os Portuguezes eíla-

vaõ eftabelccidos , augmentou o dif-

goílo geral , e fez taxar a fua avare-

ía 3 como já tinhaó feito ao feu valor.

Porem o que acabou de o defacredi-

tar 5 fobre hum e outro artigo , foi

a indigna paz , que fez na fua chega-
da a Diu 5 com a Corte de Cambaia.
Paz taó injurioza que moílrou have-

la pedido como fupplicante , quando el-

le
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íe eílava em eftado de a dar como •

Senhor ; o q^je fez dizer univerfal- Ann. de

mente ,
que eiie a tinha vendido , fa- J. C,

crificãndo o bem , e a honra da fua 1528.
Naçaó ao feu entereííe. Com efFeito ^

alem de toaas as condicoens lerem ia-
n • \ r^ ' • III. REI»

voraveis ao Kei de Cambaia , a em
que lhes prometeo apartar a Fortalefa

e fepara-la da Cidade
,
por hum muro

tiracio de hum braço de mar a outro, ^\^^

pareceo taõ odiofa , que naõ podiaó
'•^^'^"

^

conceber , que eiie tiveíTe paííado fem
^^^

ter fido comprado ocultamente por
^^'^^^*

groíTas fomas.

Em quanto fe demorou cm Diu,
fez reparar a Cidadella

,
que pôz em

hum eftado melhor do que ella efta-

va antes do cerco. Porém em quan-
to eílava occupado com cilas obras ,

teve motivo para conhecer
,
que huma

paz feita per preço de dinheiro . naó
pode infpirar fe naó defprezo daquei-

le que he comprado. Apenas foi el-

la concluída , logo os Guzarares , pe-

las ordens fecretas da Corte de Cam-
baia 3 entrarão com as armas na ma6
pelas terras de Pnçaim. A fua tropa

engroficu de modo por pelotoens ,
que

Rui Lourenço de Távora commandan-
te da Fortalefa fe vio fechado, e íitia-

do. Sendo aviiado o Vice-Rei lhe
en-
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enviou Triftaó d'Ataicle
,
que volta-

Akn. cie va das Molucas. Tendo Triítaó con-

J. C. dufido hum foccorro muito confidera-

iriS. ^'^^3 ^^^ Lourenço fe vingou dos in-

, fultos que lhe tinhaó feito , fechou
D. JOAO^g

inimigos em huma pequena Ilha,
III. REi.ç

11^^^^ ^^^ grande mortandade. Ten-
do-fe com iíto accendido mais a guer-

D. GAR-
j,^ ^ Sofar em peííoa acudio alli com

^^'^ ^^ hum corpo de exercito. Rui Louren-
''^^^^'

ço fe achou entaó reduzido ás maio-
KHA VI-

j.gg neceíiid^ides. Porém D. Jorje de
cE'REi.

][^jj^3^ Governador de Chaui deitando

hum reforço de cem homens na pra-

ça 5 Sofar fe difgoítou da guerra ,

03 negócios fe accomodaraó , e os Por-

tuguezes ficarão foccegados no Reino
de Cambaia.

Todo o Indoílan tinha tido os

olhos abertos fobre a guerra prece-

dente. A potencia do Reino de Ba-
dur , a grande reputação em que ef-

tavaõ os Rumes , e a expedlaçaõ em
que eflavaó dos fucceíTos da frota for-

midável do Bachá , tinhaó feito reviver

todos os Principes
, que fe coníídera-

vaó como opprimidos , e que fe liíon-

gcavaó com a efperança de facudir

hum jugo taó odiofo. Já cada hum
determinava aproveitar-fe de alguns dos

defpojos d'hum inimigo de que tinhaõ

a
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a certeza de ver deftruido. Porem te- •

das eftas apparencias tendo-fe decipado Akn. de

pela retirada vergonhoía de Soiimaó , J. C.

cada hum fe aplicou a bejar a maó 1^-40.

que lhe cahio em fima , e a carre-

gar-íe do pezo das cadeias , aue fe li-
^*

longeava facudir. O Idalcao , Niza-
^'^"

maluco 5 e Azedecaó íe aprelíaraó á

proíia a renovarem os feus antigos ^* ^-"^^^

tratados com o Vice-Rei. O Samo- ^/^ ^^

rim mefmo íc vio obrigado a feguir ,
^'^^^~

c entrcgar-fe á torrente.
^^"^ ^^*

Tinha ellc enviado huma nova c^"-í^^^-

frota contra o Rei de Cora , na Ilha

de Ceilaó , em favor de Madune-Pan-
dar

, que fe tinha alevantado de no-
vo contra fcu irmaõ , e o tinha fina-

do na fua Capital ajudado dos Mou-
ros de Calicut. O Vice-Rei notifica-

do pelo Rei de Cota feu alliado ,

defpachou iMigue]^' Ferreira com 11 fuf-

tas para . o hir focccrrer. A iiTo cor-

reo conTeíFeiro, pofto que foile ve-

lho , e como hum relâmpago , tomou
logo todas as fuftas inimigas , pôz
em fugida 6<^ homens fó pelo terror

que lhes infpirou , e naó quiz efcutar

nenhuma das condiçocns da paz , que
Madune-Pandar lhe pcdio , em quan-
to naó obrigou efte Principc a nu-
ma alta traição a rcfpcito dos feus

ai-
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• alliados , e a lhe enviar as cabeças dos
Ann. de dois irmaós Patê , e Cunhal Marcar ,

J. C. Generaes do Samorim com as dos

ícAO. prií^cip^es OíHciaes da frota. Acçaõ
\ de peílimo exemplo , principalmente

D. joao ^^ j^^jj^ Chriílaó , a refpeito d^hurti
III. REI.

i^j-incipe Idolatra , o qual repugnando a

huma propofiçaó taó contraria ás leis
D. GAR- ^^ honra , e da probidade , naó cedeo

CIA DE-
Çç ^..^^ depois da ameaça que lhe foi

KORo-
j^çi^^ ^ jg Ij^g fazerem queimar á fua

KHA VI-
^j£^^ ^5 |-^^^^5 mulheres , e os feus fi-

cE-REi. |]^Q3 ^ ç p^iç^ temor de cahir fobre el-^

Ic mefmo a ultima infelicidade.

Abatido por efta perda , e por
outras tantas e precedentes o Samo-
rim 3 recorreo a Manoel de Brltto Go-
vernador da CidadcUa de Challe. Sér-

vio efte de medianeiro da paz para com
o Vice-Rei

,
que azedou as propoíi-

çoens. O Samorim enviou o Cutiaí

em qualidade de leu Embaixador , e

de leu Plenipotenciário a Goa , onde
Manoel o quiz íeguir. O Curial veio

com huma equipagem foberba : D.
Garcia o recebeo com efpicndor , e

com todo o apparato dhum grande
ceremonial. Pile mefmo apparecco com
mageftade neíla acçaó. Era elie taõ

alto que toda a fua cabeça fe via por

fn-na dos maiores homens. Além a if-

to
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to tinha deidade 7©. annos , a fua

barba branca , longa , e venerável , Ann. de

lhe dava hum ar de mageftade digna J. C.
do pofto que occupava , e do Monar-
ca cjuc reprefentava. Sendo os artigos ^ \
regulados ani'gavelmente , naó poden- ^- ^^-'^^

do D. Garcia hir peffoalmente a Pa- '^^' ^^*»

nane, onde o Samorim devia aíHgna-

los , e confirmaios com juramento ,
d. gar-

enviou feu lilho D. Álvaro, que fa- ^^-"^ °^

tisíez a eíla com.mifíiió com dignidade, ^^oro-

Efta paz pofto que toda inteira a pro- ^'^ ^'^"

veito dos Poríuguezes foi com tudo ce-reu

folida 5 e durou muitos annos , e naõ
ha nada de que elies tenhaõ tirado

maiores vantagens ; aííim eíla reparou

a injuria da primeira que tinha feito

o Vice-Rei.

D. Garcia naõ fc recreou mui-
to tempo com efte goilo. Cahio do-

ente , abatido mais pela fua muita ida-

de 5 do que pela natureza da fua in-

fermidide. Em vaõ tentou ílíbílimir

feu filho no feu lugar para governar
até á fua morte. A propofiçaó efcan-

dalizou toda a Nobreza , que fe ajun-

tou para o ouvirem ^ e rerufando to-

dos obedecerem-lhe , naó fe falou mais
niffo. Porem o Vice-Flei parieceo pou-
co j morreo em 4 de Abril de 15:40,

annos , e ineio depois de lomar poííe

do
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;- do Governo das índias : pouco fenti-

Ann. de do , e menos eílimado , o que naó fuc-

]. C. cedera Te elle naó tiveíTe tornado

1540. alli.

D. Eftevaó da Gama foi feu fuc-
^' ^^''^

ceíTor 5 por falta de Martinho Aifonfo
''* ''de Souía, que fe achou com tudo na

primeira fuccelTaó , porém que fe naó
D.

^^^^"p5Jc aproveitar dcfie defpacho porque
tinha voltado para Portugal comman-
dando a frota de carga, que o Vice-

Rei lhe tinh.i dado
,
para meter no leu

lugar de General do mar feu próprio

íiiho D. Álvaro de Noronha. D. Ef-

tevaó fe preparava também para tor-

nar para o Reino , e tinha hido a

Goa com eílc deíignio. Porem foi de-

tido por hum avifo fecreto que rece-

beo da Corte , que fem lhe dizer cla-

ramente o motivo 5 lhe dizia baílan-

te para lho fazer comprehender. Re-
cebeo com tudo a noticia da fua pro-

moção a Kum taó , grande poílo , com
huma indiferença

, que notava bem que
che nem o tinha defejado , nem pro-

curado. Ou porque Fazendo reflexão

nas dif^raças da maior parte dos fcus

pf-wdecehores
,
quizelTe evitar u3 in-

convenientes 5 ou porque tendo fó na
idéa o bem das índias ,

que amava d*

hum modo mais particular , pela hon-
ra
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ja que o Almirante feu Pai teve de .

as defcubrir , fez fazer hum inventa- Ann. de
rio exaclo de todos os feus bens , a J. C.
lim de provar por hum auto publico, 1^40
•jue naó tinha nada menos na idca do

que enriquecer-fe com a poiíe d"eíle °* ^^-""^

Governo , aííim como o íucceiTo o '"• ^'^^*

mofbrou bem pelo decurfo do tempo.

Eíle primeiro procedimento foi ^' /^'^e*

fuílentado por dois outros que foraó
"^'-^^ ^^

os prefagios felices d'hum Governo '^^"-'^

prudente , e fundado fobre as leis da gover-»

nonra. Tinha-fe introdufido entre os ^'^^^0^^

Portuguezes huma tal licença , que

iiaó conheciaó quafi nenhuma fubordi-

r.açaó. As fuás grandes riquefas , as

íuas profperidades , e a molefa do
Í)aiz os tinhaó engolfado em toda a

brte de vícios. Huma vida tumultuo-

fa , e fempre em armas tinha auclo-

xifado todas as defordens. Principal-

mente os Fidalgos , fe diftinguiaó

por huma liberdade mais deíenfrea-

íla 5 como fe foíTe hum privilegio

ào Sangue , fer mais danozo do que
os outros. Cheios do defprezo a ref-

peito do povo , principalmente dos
Índios Gentios , ou Mahometanos , co-

metiaó a rcfpeito d'ellcs toda a forre

de injuíliças , e de infultos , fcm
j^efpeitarem as fuás dignidades 3 nem
Tom, III, (^ as
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as fuás pclToas. Roubavaó-lhes aar

Ann. de luas mulheres , e as luas filhas , redu-.

]. C. fiaõ a eícravidaó peííoas livres , mui--

jr^.Q. ^^^ vezes fem outro motivo que o
, de contentar huma diíToluçaó que fa-

D. JOÃO 2ia horror á natureza. O que punha
111. REI. Q remate a todos eíles males , he que

eítes injuftos arrebatadores da fazcn-
i. y.siK'^^

, e da honra aihea , intcntavaõ

também fobre a vida dos que tinhaó

opprimido 5 e fe faziaó formidáveis
GOvER- p^Iq horror dos aíTacinios

,
que eraõ

>ADOR.
t-^^5 frequentes , que naó podiaó an-

dar fe^^uros. Penetrado dcílas defor-

dens 5 e querendo dar-lhe remédio , ef-

ficaz 5 D. Eílevaó ajuntou a Nobrefa,
e depois de l}?e ter feito hum dilcur-

fo vivo 5 e pathetico fobre o que el-

la devia a fi mefmo , e ao Publico ,

íez-lhe comprehender
,
que era de feu

entereííe
,
que elle trabalhafle a pôr

hum freio aos cxceffos
, que tendiaõ

a deílruiila , e a fez confentir em al-

guns regulamentos prudentes para pre-

venir o crime , e algumas medidas pa-'

ra o vingar , c punir.

Os negócios do Eftado naó fo-

friaó menos neíia defordem gcraJ.

Cada hum naó attendia fe naó ao feu

entereííe particular, c ElRei era rou-

bado ás maós cheias por r;quelles mef^
mos
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imos que eraó propoílos para a adminií- -»

traçaó da fua fazenda. Os armafens ef- Ann. de
tavaó delprovidos e pela maior parte ar- J. C.
ruinâdos : os navios deílroçados , e íem j ^^j^
fe aparelharem apodreciaó nos Eíta-

leiros. As Erpeciarias que enviavaó ^' ^^'^^

para Portugal por conta do Eftado 5'^'* ^^^'

eílavaó podres , ou mal acondicionadas.

Apenas o ganho bailava para pagar ^' ^este-

os empregos , de forte que as índias ^""^^ ^^

onerofas ao Reino , fó redundavaõ em ^'^^^-'^

proveito dos Particulares : defte modo ^^^'^^"^

os cofres dTlRei eílavaó vafios , e ^^^^^^

naó era comprehenílvel como em pouco
tempo tudo tinha decahido. D. Eíle-

vaó trabalhou também neíle género
para reílabelecer tudo ao feu primei-

ro eílado. E como elle era rico de
feu património , tirou logo iO(j^ Par-
daos da fua bolça y e fupprio depois

ao que faltava ^ por diverf^^is fomas
que torneceo para reílabelecimento da
Marinha , para prover os armafens ,

reedificar os edifícios arruinados , e re-

parar as fortiiicaçoens
,
principalmente

as de Chalie , e de Baçaim
, que ti-

nhaó padecido mais nos últimos tem-
pos.

Em quanto elle eílava ocupado
com ellas reformas , fez partir muitos
Oificiaes para diveríbs poílos , enviou.

CLii D,
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•* D. Chriílovaó da Gama feu irmaó a
Anx. de Cochim , para defpachar os navios de

J. C. carga , e preparar huma parte da fro-

i-n. ^^ í 4^^*^ cile i]iicria Cvonduilr cm pefiba

- para o mar Roxo , donde tinhao avi-
D. JOA

ç^^ ^^ ^^^ ^^ Rumes faziaó novos
III,

í^^''pi-ep^j.^^iyQS
^
para outra tentativa nas

índias. D. Chriílovaó era moço , maí
D. 7^TE-^j^l^^^ huma prudência fuperior á fua
vAO DA

jj^^j^ comque era fuave , afável , li-
^^^^

beral , c cortez. Tinha huma mcza
GOvER-

f^j.^^^ Q tinha grangeado toda a No-
jJADOR.

\^J^^.ç.^ çQT^ j^3 fuás prodigalidadcs. Sa-

tisfez a fua commiílaó com muita pru-

dência. Teve também a honra de re-

duzir á fua obrigação o Arei de Por-
ca 5 e hum Caimale dos feus vifinhos,

que obrando d'acordo eraó piratas , c
comettiaó muitas infolencias. D. Chrif-

tovaó ímpondo-fe a obrigação de os

fubmeter , julgarão elies eludir as fuás

perfeguiçoens com os feus fubterfu-

gios 5 e traiçoens ; porém o moço Por-
tuguês naó foi enganado por huns ,

nem foi a vidlima dos outros. Concluio
tudo pela fua firmeza , e valor. O
Caimale alli perdeo a vida , e o Arei
fe achou taó embaraçado em fi , que
foi feliz de fer deixado , aceitando to-

das as condiçoens que Gama lhe quií
prefcrevcr.

Rui



DOS PoRTUGUEZES, LlV. XI. 24^

Rui Lourenço de Távora da lua

parte redufio Bramaluco , que ratito Ank. de

que IHe conílou a morte do Vice- J. C.

Rei, julgou ter achado a occafiaó de i^ai.
entrar na polTe das terras de Baçaim,
cjue Sultão Badur lhe tinha tirado pa- °* ^^"^^

ra as dar aos Portus;uezes. Tinha ^^^* ^^**

poílo em pc 300. cavalos , e ^<^ ho-

mens d' Infantaria. Rui Lourenço jul- ^* 7'^^^'

gando furprendelo tinha fahido com ^'-^^ ^"^

6^0. homens ; porem elle mefmo foi
^•'^'^-^

apanhado em defcuido : com tudo pe-
go^lr-

lejou também , que p6z Brimaluco ^-^^or,

cm fugida , e depois de lhe tomar hum
navio no porto d'Agacim , o obrigou

a pedir paz , que naò quiz fazer-ihe

a honra de a concluir com elle ; de-

forte que naó a pode obter fe naõ pe-

lo meio d'hum tratado que o novo
Governador fez com o Rei de Cam-
baia 5 do qual alcançarão entaó algu-

mas condiçoens que tornarão a paz

vergonhofa do Vice-Rei D. Garcia

Lum pouco mais fupportaveh
Nas inftruçoens que a Corte ti-

nha enviado a D. Garcia de Noronha,
naó lhe era nada taó recomendado ,

como vigiar os movimentos dos Tur-
cos ; e de fazer de modo , fe podef-
fe

, que foíTem queimar o fcu arma-
mento no porto de Suez. Eftas mef-

mas
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mas ordens fe acharão repetidas naà

Ann. de cartas que chegarão depois da fuá

J. C. morte. D. Eftevaó que fe tinha pre-

parado para efta expedição ^ naõ duvt-
^ \ dando que elía foíTe digna do gofto

D. JOAO cl'EiRei 5 a julgou digna de fi mef-
iii. REI. mo 5 e com tanto goílo fc determi-

nou a ella ^ por deixar o Indoílan e?Ti

D. ^ESTE-huma paz , que fó podia fer perturbada
VAO DA çor alguns piratas , e podia confervar-
GAMA ie com pouca defpeza. Finalmente
covER- partio com huma numeroza frota , au-
^ADOR. gmentada por hum grande numero de

voluntários
,
que as luas liberalidades

tinhaó obrigado a feguilo ; moílrando
que queria liir a Diu , ou de correr a

Adem ^ fez derrota pelo mar Roxo ,

onde os ventos o levarão como de-

zejava. Porém mudou , e cometteo
hum erro ,

que naó devia fazer hum
homem grande. Porque em lugar de
hir direito a Suez, que achava fem de-

fenfa , fe divertio em vifitar as Cida-
des da Cofta d'Africa , e em quanto
fentio a fua vaidade lizonjeada por al-

gumas felicidades , e por hum groíTo

efpoHo que fez nas Ilhas de Maçua ,

Suaquem , Alcácer, Toro , e outras pra-

ças
5 perdco tocio o frudo d'huma em-

prefa , cuja felicidade confiilia na
prontidão , e no fegredo. O Cheaue

de
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'^e Suaquem , a quem tinha pedido -

pilotos para Suez
, procurou demoralo Ann. de

com diiaçoens ; e ainda que depois foi J. C.

caftigado , teve tempo de enviar cor- 1541.
reios por terra

,
que deraó aviio do Teu

defignio , e da íua vinda : de fcrte ^* ^^'"'^

-que quando D. Ertcvaó da Gama fe
"'" ^^^*

a})refentou defronte d*efl:a praça , os

íoccorros alii tmnaó chegado havia ^' -^

três dias , e naó fez outra diligencia ,

^ '"^^ ^^

que a de voltar com~maÍ3 prelia do
^-^"'-^

que tinha vindo , com o medo de fer^^^^^^"

íeguico 5 e desbaratado , naó podendo '''^^^^••

condufir até alli le naó pequenas cm-
barcaroens. Aíiim todo o fruclo da

fua emprezâ fe redufio quafi á vanglo-

ria de armar em Toro alguns caval-

leiros em honra de Santa Catherina

do Monte Sinai , de que achou hum
IMofteiro nefta Cidade , honra que lhe

foi depois invejada pelo Imperador Car-

los V. Eu naó fei porque, pois ifto naó

valia muito o trabalho. Por deslorra

com tudo fez alguma coifa , cujo fuc-

ceíTo foi muito glorio fo á fua Naçaó ,

ainda que ella naó confeguio hunia

grande utilidade. Grada-Hamed , P^ei

de Zeila, e de toda a cofta de Adel ,

tendo-fe metido debaixo da prorerçaó

òo Grani Senhor , fe fez cada dia mais

formidável -ao Imperador da Ethiupia

a
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a quem rinha tomado algumas provin*

Ann. de cias , e fobre quem tinha tomado hum
J. C. grande afcendente. Deos moílrou haver

I-C4I, enviado pelo difignio d'eíle Principc

- afligido , os Portuguezes á fronteira
D. jOAO ^Q ç^^ Império na decadência dos feus
iií. REI. negócios. Coníiderou-os elle com ef-

feito como hum foccorro que lhe vi-
D. FSTE-j^}^^

j^Q çgQ ^ Q ^^^ ignorando o de-
vAO DA 2ejo que ElRei de Portugal tinha de
CAMA fazer alliança com elle , com razaó fe
covER- lifongeou de achar nos feus Capita-
KADOR. ens toda a boa vontade de o ajudarem

^ na fua urgente neceííidade.

Tendo em fim fabido que a fro-

ta Portugueza eftava no porto de

Maçua 5 commandada pela peíToa do
Governador General , lhe aefpachou

hum dos principaes Officiaes da fua

Corte 5
que o mefmo Barnages acom-

panhou 5 e que trazia cartas do Impe-
rador, e da Imperatriz fua mâi. Ke-
prefenraraó el!es com muita eloquên-

cia o triftc eílado a que eivava redufi-

da a Chriílandade naquelle paiz , pref-

tcs a cahir debaixo do ju^o dos Mu-
fulmanos, e pcdiaó com inftancia, que

já que eftavaó unidos pelo vinculo d'

huma mefma Religião , elles os qui-

zeíTem ajudar com as fuás forças pa-

ra os tirarem da opreílaõ. Naõ hou-
ve

I
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ve ninguém a quem o feu difcurfo «^

naó fizeííe chorar , e nem fó Hum Ann. de
Português , que naó cubiçalTe ncíia oc- J. C.
cafiaó facrificar a fua própria vida na

^

perfuaçaó de que era morrer míirryr \
de Jeíus Chriíto. Joaó Bermude? ,

i^- Joao^

que o Papa tinha feito Patriarca Ca-»'i' ^^**

toiico d'Alexandria á inftancias d Ei-

Rei de Portugal , e que paííava na d. este*

frota com o difignio de fe demorar vao da

em Ethiopia para trabalhar na con- gama

verfaó d'eftes povos , apoiou os Teus gover-

requerimentos com hum dilcurío mui- nador,

to pathetico , que augmenrou também
a devoção , e zelo dos que o ouvi-

rão.

Naó duvidarão cm aceitar a pro-
pofiçaó dos Enviados. Era ella mui-
to conforme com a inclinação do Rei,

e com as viílas dos Portugueze^ \ e
naó fe tratou mais fe naó da quali-

dade do foccorro que deviaó dar. O
General fe limitou a 400. homens j

algumas peças de campanha , e mui-
tas muniçoens. Como tudo o que ha-
via de melhor na arm.ada , fe oíFcre-

ceo com inveja huns dos outros ,
que

a Nobreza particularmente , e mui-
tos OfRciaes quiferaó fervi r em volun-
tários

5 pode-le dizer verdadeiramente
que era huma tropa efcolhida. A um--

* ca
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ca efcolha que o General fez de feu

^NN. de irmaó D. Chriftovaó da Gama para

J. C. commandar , defagradoa aos que teriaã

jrAi inveja d'efta honra , e a quem
, pof-

\ to que íizelTem juitiça ás qualidades
D. J0A0pg,jQ^g3 j^ Y), Chriílovaó , a lua pou-

411. REI. ç^ idade fazia temer as infelicida-

des que nacem da pouca experiência,
•D. ESTE- 05 ^QJ3 irmaós tcndo-fe fepa-
vAO DA

(]çj çQ^ todos os fmaes d'huma trif-
CAMA

j-ç2,a 5 que era prefagio de que naó de-
covER- yi^Q ver-fe mais nefte mundo , D.
fíADOR. Chriílovaó fe pÔz em marcha no mez

de Junho do anno de 1541. debaixo

da conduta do Barnages ; repartindo o
feu pequeno exercito em íeis corpos,

finco de 50 homens cada hum , cu-

jos Capitaens eraó Manoel da Cunha,
Joaô da Fonceca , Onophre , e Fran-

cifco d'A breu irmaós , e Francifco Ve^
lho. O mefmo Gama commandava o
fexto, que era de 160. hom.ens deíli-

nados para guardarem a Bandeira real.

He incrivel quanto lofreraó na
fua marcha

,
principalmente nos pri-

meiros 8 dias pelo exceíTo de calor,

a dinculdade dos caminhos , a altura

das montanhas quafi inaceííiveis , a qua-
lidade das a^uas encharcadas , e falo-

bras , a falta de viveres , e as ou-

tras incomodidades da viagem cm hum
paiz
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paiz taò afpero , e já aíTolado pela »•

guerra. Alguns machos cue os Barnages Ann. de

tinhaó aprontado com trabalho , leva- J. C.

vaó a artiiheria 5 e as bagagens. Po- 1^41.
rcm em cercos paíTos dificultozcs , e ex-

r 2 -D. JOÃO
iremamenre eicarpacios , era precizo ti-

rar tudo á força de braço ^ ainda que ^'^* ^^''

cada hum tiveífe trabalho em íc íuf-

ter a íi mefmo. D. Chriílovaó arma- °' ^^^te-

do d'huma paciência invencivel era o ^^^ ^^

primeiro em tudo , e tomando parte
^"^^^^

em todos os trabalhos , anim.ava os
^^^'^^^

feus 5 que fe iniuriavaó de naó fcgui-
^'^^^^•"

rem hum taõ belo exemplo.
Tendo aílim chegado as montanhas

com diííicuidades immenfas . deceraó

para as valias planices da Abiílinia ,

que fendo regadas , e cortadas por

muitos rios , f^ó m.uico férteis
j
porem

que a guerra tinha devaíhdo , e tor-

nado quafi defertas. Dois dias depois

chegou o exercito á Cidade de Baroa,
que he a primeira dos Eftados do Bar-
nages. Eílava ella entaõ quafi defguar-

necida dos feus habitantes , cheia de
ruinas : eftavaó os feus templos abati-

dos 5 e os feus campos incultos. Os
Religiofos do Moíleiro da Cidade vie-

raó em prociíTaó receber os Portugue-
zes , cantando Hymnos , e Cânticos.

O feu Abbade
,
que era hum homem

ve-
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venerável pela fna idade , fez hnma
Ann. de pratica ao General com huma eloquen-

J. C. cia modeíla , fimplex , e enérgica. As

Ic4ik lagrimas que corriaó dos feus olhos na
\ narração que fazia das perfe^uiçoens ,

D. joao
^^jg fofria havia 14 annos da parte dos

jii. REI. Mufulmanos , faziaó correr outras

dos que as efcutavaó , o que forma-
». ESTE- ^^ }^^j^ cfpetaculo triíle , c devoto ;

VAO DA porém com huma trifteza junta com
alegria, pela efperança que tinhaó con-

cebido 5 c pelas certezas que D. Chrif-

tovaó lhes deo , de pôr logo remate

a todos os feus males.

Com tudo Gama acampando n*

efte lugar
,
julgou

, que primeiro que
tudo 5 era neceíTario dar avifo ao Im-
perador Cláudio da fua chegada , a fim

de que fe apreíTaíTe para vir unir-ie-

Ihe, e tirara campo a Imperatriz Ifa-

bel fua mái , cuja prefença naõ ferve-

ria pouco para chamar os vaíTalIos ,

que fc tinhaó furtado á obediência

,

ou que o temor tinha obrigado a fu-

girem ; o que procuraria ás tropas

maior facilidade para fubfiftirem. O
Imperador cftava longe no fundo do
Iveino de Goyama , e precizava tem-
po para vir. O que fez tomar Gama
a determinação de ficar nefte acampa-
mento 3 tanto melhor por entrar em

hu-
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huma cczaó , onde os caminhos eraó — -•

impraélicaveis ate ao mez de Outubro , Ann. de
que he o principio da Primavera. Porém J. C.

a Imperatriz fó diftava huma jornada 1^41.
fobre a celebre montanha de Damaó.

Eíla montanha , huma das mais ^* ^^-^^

fíngularcs que ha no mundo ^ he fitua- "'* ^^^'

da no meio d'huma grande planice
,

onde fc eleva a pique até huma ex- ^' ,^ste*

trema altura , que íe moílra em fór-
^'^^ ^^

ma d'hum cucumello , fobre o qual ha ^^^^

hum Morteiro , huma povoação, e ter- ^^over*

ras capazes de ruílentar habitualmen- ^''^^^Or»'

te 5C0. homens. Cifternas abertas á
maó confervaó alli as agoas da chuva,

ç algumas fonte^s. Aílim tendo em íi

meímo o que he abfolutamente necef-

fario á vida , he independente de ro-

do o género humano. Só por hum
lado fe pode fubir a ella por hum ca-

minho muito afpero , e efcarpado
, que

o ciúme do Eílado fez cortar do com-
primento de muitas braças , de mo-
do que naó podem fubir ao feu cume,
nem defcer lem o confentimento das
guardas , que alli vigiaó , e fem fer

guindado por huma cava como huma
efpecie de poços , por onde deicem , e
fobem em ceftos á força de cabreftantes.

Os Imperadores fizeraõ efta obra para

ficarem defcanjados a reipeito dgj inten»

tos
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•= tos dos Príncipes cia íua caza. Eraó cU.es

Ann. de para alli enviados , alli palTavaò depois

J. C. o reílo da fua vida com huma grande

I Cd I .
l^obreza , e hum eílranho tormento á

- deícriçaó dos Monges ^ e dos feus ef-
.

jo.-^o
p:^2. Só o herdeiro do Império era

111. REI.
^i^^^^Q

^
quando a morte do Monarca

Reinante deixava o Trono livre. Efta
ç. ^ESTE-

[^^rbara politica naõ era muito antiga no
Império ;

porém durava ainda quando
os Portuguezes alli entrarão , e pouco
depois foi abolida.

^•'^^^^'' O Barnages foi mefmo procurar

a Imperatriz aíforrado com duas com-
panhias de Portuguezes. Os feus OfR-
ciaes fazendo o comprimento do feu

General a eíla Princeza, de quem fo-

raó mui bem recebidos, a acharão mui-

to difpofta a fahir d'cita horrivel re-

tirada. Naó tardou ella a_p6r-fe á ca-
^ minho , fomente com 30 Damas d'ho-

nor , deixando léus filhos em poder de
fua mái que ainda vivia. Vinha ella

montada íòbre huma Mula jaezada até

ao cha.ó ; os feus vcftidos
, que eraó de

feda 5 e foltos , eraó por extremo bran-

cos 5 cobertos d'huma efpdcie de man-
to de cor vermelha , femeado de flo-

res 5 guarnecido d'huma longa franja

d^oiro. A fua cabeça era coberta por

hum bom crepe que lhe pendia fobre

4
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ã cara, e além difto eílava ella como fe

—

-
chada em huma efpécie de tenda ou Akn. da
pav^Jiiaó que a cobria toda. J. C.

'Quando entrou no campo , o 1^-41.

Barnages fegundo a obrigação do Teu

cargo 5 com o braço direito nu , e o ^* 3 oao

corpo coberto com huma bela pelle de ^^^* ^^^•-'

tigre 5 tomou as rédeas da mula , c

dois dos principaes Senhores fe encof- ^' ,^ste*:

tavaó aos eílribos. Gama que tinha "^'"^^ ^^

feito pôr as tropas em armas, e com gama

os feus melhores adornos , fe avançou gover-

entre as duas filas para a receber. A i-^ador.' -

Imperatiz da Tua parte abrio as coninas

do feu Pavilhão , e levantou o feu

veo para fe moftrar. Era formoza , mo-
deíla 5 e tinha hum grande ar de ma-
geftade. Os comprimentos foraó cur-

tx)s 5 e agradáveis d'huma , e outra

parte , depois do que foi condufida

á fua Tenda ao fom da artilheria , e
mofquetaria

, que deraó duas defcargas

do que ella teve goílo , poílo que
4Íevia naturalmente aííuílar-fe peia no-
vidade.

Acabado o inverno entrou o exer-

cito em campanha , e depois de alguns
dias de marcha , deo ella idca de fe

achar em eílado de fazer a tomada de
Canete. Era eíla huma alta monta-
aha occupada pela gente do Rei de

Zei-



2^6 Historia dos DEScoBRiMEífTO»

•^ ZeiLi
, que alli tinhri. mil homens ác

Ann. de guarnição commanclados por hum bra-

J. C. vo OiHcial. Só Ic podia fubir afi^lla

1541. por três lufares muito efcarpados ,* de
- que o mais fácil cfrava defendido por

^' ^^''^ huma cfpécie de trincheira. Mil ho*
III. vEi.

j^ç^^ Çq podiaó alli confervar contra

cem mil , e a fua perda tinha fido
D. ESTE-

^^^ j.^- grande confequencia para os
\A0 DA

^[^Q^.jj^s ^
qy^. tinha fido a cauía da

^"^"^""^
de algumas Provindas , de que ella

GovER-
^j.^ como muralha fegura. Gama fc

K.^OR.
Q[)(]-inou a querer tomala contra o pa-

recer da Imperatiz , e do Barnages ,

que confideravaó a impreía como im-
{)oliivel. Porem nada o he ao valor

)em dirigido. Os desfiladeiros limpos
pela artilheria , foraó ocupados pelos

Portuguezes divididos em três corpos ,

os quacs reunindo-fe fobre a monta-
nha 5 tiveraó hum novo comíbate a íuí-

tentar da parte dos inimigos
, que acha-

rão em boa ordem. O Teu Capitão
foi morto combatendo valerofamen-

te. Os outros naó poderão fufter o
esforço dos que aTaitavaó

, que aug-

mentando a íua coiera paliarão muitos
ao fio da efpad.i , e oDrigaraó outros

a prccipitarie dus rochedos,, que os ef-
pedaçavaó.

O Imperador com tudo fe avan*
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cava com grandes jornadas , e tinhaó -

já recebido dois avifos cercos da fua Akn.ciô

marcha. Porém o Rei de Zeila mais ]. C.
vifmho acautelou a fua chegada , e j-^j
veio elle meímo obfer^^ar o campo ^ \

dos Porruguezes de fima d'hum outeiro. °' ^^-^^

E ajuntando-fe os dois excrritos , bri- ^^^* ^^^*

garaó logo. O de Grada Hnmed era

mais confideravel ,
porem os Pomugue- ^' ]^^'^'^'

zes eftavaó armados com mais vantagem. ^'-^^ ^-^

O combate foi vivo , longo , e duvi- ^-^-'^'^

dozo. De ambas as partes naó houve ^over-

nada que reprehcnder, A ferida que ^^^^^*-

recebeo o Rei de Zeila, que lhe ma-
tarão o cavalo em que hia , e a per-

na atraveííada por hum tiro de ar-abus,
decidio a vicloria a favor dos Portu-
guezes ^ os quaes ficarão Senhores do
campo da batalha. Outra acçaó que
fe paíTou oito dias depois , m.etia o
Rei de Zeila entre as maós dos feus ini-

migos , fe eftes tivelTem tido cavalaria

para feguirem a fua vicloria. Grada
Hamed condufido em hum palanqui
por caufa da fua ferida , alli fez a
obrigação d'hum grande Cap"taó

; po-
rém os feus naó podendo íoFrer o ef-

forço de Chriílovaó da Gam^a
, que rom-

peo pelo meio dos inimigos na fren-

te dos feus efcolhidos , foi arraftado
pela torrente do3 fugitivos , perdco o
Tom. III. R feu
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feii campo , e as fuás bagagens , e
Af.N. de apenas fe falvou paíTando hum rio , on-

J. C. de naó julgarão conveniente o fegui-

•j_ç.^j^ rem-no.
Depois d'eílas duas expediçoens

.

^' ^^'""^ que fó cuftaraó aos Portuguezes a vi-
111. REI.

J,^ de poucas peíToas , a Imperatriz

moftrou o feu reconhecimento , e a
r>. ^ESTE-

ç^^ piedade pelo cuidado
,
que quis to-

vAO DA
j^^j. çYls, mefma dos feridos ; entre

^^^^^ os quaes fe achavaó Gama , e Ma-
ço ver-

j^Qçj^ ^^ Cunha. Ella mefmo prepara-
KADOR. ^^^ Qg remédios , curava-lhes as cha-

gas 5 fem temer desluílrar a fua digni-

dade com eíla obra de caridade
, que

tinha o principio na fua Religião.

O Imperador naó tinha ainda

chegado , entravaó em fegundo inver-

no ,
que devia rambem retardar a fua

marcha. O mcfmo Gama foi obriga-

do a rerirarfe para á Cidade d'Olfar,

onde naó efteve ociofo. Hum judeo

picado de ciúme contra os Chefes da

fua Naçaó
,
que tinhaó huma efpécie

de Soberania tributaria do Império dos

Abexins em huma montanha , de que
o Rei de Zeila fe tinha apoderado ,

e onde tinha 400. homens de guar-

nição 5 veio exorralo a que fe fizciTe

Senhor d'eiUi , enfinando-lhe os meios,

c moílrando-Ihe as vantagens. Gama
fe
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fe aproveitou do parecer, e ci'eile ti —

rou com eíFeico grandes foccorros de Ann. de

viveres , e cavallos. Grada Hamed J. C.

naó perdeo tempo da fua parte , en- 1541.
vicu grolTas fommas de dinheiro ao

Bachá da Porra ,
que commandava em

Zcibit na Arábia , e dellc obreve hum
foccorro de mil janifaros todos arma-

dos de arcabuies , e béllas, com os

quaes fe vio em eftado de fe reíla-

belecer das fuás perdas.

Aqui he que a mocidade de Ga-
^°^^^"

ma fecundou muito o feu valor , e
^'^-^^^^^

verificou os triftes prognofticos que
tinhaó feito , quando elle foi efcolhi-

do para efta emprefa. Porque em lu-

gar de fe fortificar na montanha ef-

perando a chegada do Governador que
naó ertava lond!;e

, quiz hir ao inimi-

go. Efte o acautelou , e veio atracar

as fuás trmcheiras. Na verdade os

Portuguezes alli fizeraõ acçoens extra-

ordinárias , pofto que muito mal aju-

dados pelos Abexins
,
que naó tinhaõ

o mcfmo valor. Os inimigos fuperio-

res em numero viera 5 tantas veie?
ao pofto , que forçarão as trincheiras

de todos 03 lados. Gama fe achou
fempre onde o fogo foi maior ; e pof-
to que tiveíTe hum braço quebrado ,

e huma perna trafpalTada , hia ainda

R ii me-
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niecer-re no meio dos inimigos pani

Kx. de aiii morrer. Os feus o ievaraó contra

J. C. o Teu incito 5 e procurarão falvalo pe-

1541. -^j-^"'-^^^^ na rec^rada. Eilc íe^iiia a Im-
- peratriz , e o Baraagcs , que procura-

^^'^^
raõ hum afiio na monianiia ; porém

^^''
.deíviando-fe pela noite, perdeo o ca-

minho , e deícuberto depois pelos in-
D. ESTE-

^[^Iq> jjg huma mulher velha , cahio

no poder dos íeus inimigos.

Conduiido á preiença do Rei veii-
Go\'EK-

^g^Qj. ^ Grada Ham.cd preguntou o
ii,\DOR.

^.^^ ^ij..
|i.g

fizera em fimilhante ca-

io íe cUe o tiveíTe ap.anhado. Gama fem
fe efpantar lhe reípondeo com alti-

vez. „ Eu te faria coriar a cabeça ^ef-

35 quartejar teu corpo , o qual fliria pen-

„ clurar em di verias partes , para íervir

55 de exemplo , e horror aos tiranos.
5,

Eíle bárbaro longe de admirar hum
animo taó nobre, lhe fez dar na ca-

ra com as chinellas dos feus efcravos,

fuíligar todo o feu corpo , fez-lhe

brear os cabelos , e a barba , e lhe

fez lançar fogo. Depois d'ourro3 diver-

fo3 infukos , lhe cortou a cabeça com
a fua própria maó , e executou nelle

o refto da Sentença, t]ue elle rinha

prenunriado contra fi mefmo.
Tal foi o fím d'eílc heroe Chrif-

taó , que os Ponu^uezes refpeiraó

como
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como hm marryr de JePas Chrifto , e •

de que pertcndem que a m-ortc foíTe Ann. de

acompanhada , e fcguida de alguns ], C.
mihgres. Os Turcos que o tlnhaó 1^42.
apanhado fe lifonc^eavaó de que elle

lhes feria dado
,
que d^clle fariaó pre- ''' '°-^^.

fenre ao Grani Senhor , ou que por ''^' ^^^'"

elle tirariaò hum grcTo refgace. Fo-
rem vendo fruílnda efta efperança, fo- ^' J^'^^"

ra5 taõ indignados contra o Rei de ^^-^'^ ^-^

2eila 5 que o abandonarnõ. Eíle Prln- ^-^^^j"

cipe
, que julgou tudo acabado peia

gover-

fua ultima viclorla , fe embaraçou pou- ^'-a-^^^-

CO com eíla deferfaò , a qual foi com
tudo a caufa da fua perda.

De 4C0. Portuguezes fó reftavao

210 5 dos quaes 90. fe unlraó ao

cam.po do Imperador que chegou pouco
depois , e foL infinitamente fcnfivel á

diígraça que acabava de receber prin-

cipalmente á morte de Gama , do que
moílrou hum grande difgofto. Naó
perdeo com tudo o animo , e confi-

ando no valor d^elle pequeno nume-
ro , c no dezejo que elles tinhaó de-
reparar a fua honra, tomando o feu def-

piquc 5 fe julgou' ainda mais forte.

Fez dar a todos cavallos , e foi pro-
curar o feu inimigo que venceo. Gra-
da Hamed foi morto combaten-
do com valor ^ feu niho feito pre-

TiO'
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fioneiro. Com iílo a morte do Gama
Ann. de foi plenamente vin2;ada , e o Impe-

J. C. rador entrou na poíte de tudo queti-

i<4i. ^-^^ perdido. Com iílo confeguio o

\ que pretendia ; porém os Portuguezes
D. JOÃO

j^^5 tirarão nenhum fruclo. Alguns
III. REu poucos d^entre clles tornarão ás índias

os outros fe eílabeleceraõ na Ethio-
p, ESTE-p:^^ onde o Imperador os reteve pe-
vaO da J^s fuás liberalidades. Os Portuguezes
GAMA fe diílinguiraó no mefmo tempo em
GovER- outros lugares

, porém fem outra van-
jíADOR. tagem ,

que a de terem feito conhecer

o feu valor. Fernando de Moraes en-

viado ao Reino de Pegu com hum
fó Galiaó 5 fe vio alli obrigado a de-

fender os entereííes d'eíle Principe

contra o Rei d'Ava feu inimigo , e

aiada que naó pôde impedir a ruina

do partido que defendia , nem a fua

própria , teve a gloria de ter refifti-

do quafi fó a toda a frota do Rei d'

Ava 5 e merecido a fua admiração ,

a fua compaixão mefmo , fufpenden-

do a fua vi61oria.

Martinho AíFonfo de Carvalho naõ
adquirio menos honra, no que venceo

o leu inimigo , e fe venceo a íi mef-

mo. O Cheque de Raxcl tinha-fe

fublevado no tempo de Ifmacl o con-

quiíUdor áz Feríii. Continuava na
fua
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fua revolta no tempo de Chà-Tamas,
e fazia grandes invafoens nos fcus Ank. de

Eílados 5 donde voltava lempre com J. C.
grande efpolio. Thomas rcíoluto de 1-^42.

o fubmeter, enviou hum exercito con-

tra elle governado por Cazi-caó hum °* ^^'^'^

dos feus Generaes. Como era diii-
*^^* ^^''*

cil obrigalo na lua Cidade
,
principal-

mente em quanto foííe Senhor do °* ^^^te-

Golfo Períico , Thamas pedio foccor- ^^° ^''^

ro ao Governador d'Ormus , fegundo ^^^^^

as convençoens da alliança que tínhaó <20vep.-»

contradado. Martinho Affonío de Car- ^-^^^^^V
valho lhe foi enviado com alguns na-

vios , e crufou também
,
que o Che-

que foi logo redufido á penúria. Nef-
ta extremidade , tentou Carvalho cora

groíTas fommas de dinheiro
,
para que

elie fechaíTe os olhos , e deixaiTe

pafiar , fem fliUar em nada , fo-

mente a dois bateis carregados de
provifoens. Achando íobre eíte ponto
a fua virtude immovcl contra hum faó

forte aííalto , deliberou entre gar-fc a
elle. Os feus MuUas tendo-lho feito

fufpeito por caufii da diverfidade da
Religião ( como fe podeíTem defcon-
íiar da boa fc , e probidade d'hum ho-
mem

5 que per hum exemplo raro ,

acabava de facrlficar hum raó grande
enrereíTe ) eílimou antes capitular com

o
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^

o inmigo 5 que tendo-o entre as fuás

Ann. de maós faltou a todas as promeíías que

J. C. lhe tinha feito 5 e o fez morrer cruel-

1542. iT^ente.

Separado dos abraços de feu ir-

D, joAo
i^^^5 ^ ^ quem tinha dado os últimos a

deus 5 D. Eílevaó da Gama tinha par-

tido do Porto de M.içua , para tor-
D. _ESTE-

j^^f para á Ind.a. Ao fahir cio eílrei-
VAO DA |.Q f^i Accomettido d'huma violenta
GAMA tempeftade , a qual foi menos fenfi-
GovER- yQi pgia defipaçaô da fua frota , e a
HADOK, perda de muitos navios , do que fe fez

celebre pela extravagante devoção d*

hum moço foldado , que no mais for-

te do perigo , e na efperança d'hum
próximo naufrágio , em quanto todos

os outros fe cncomendavaó á Deos
^

e a todos os feus Santos , fez voto

de cazar com D. Leonor d'Albuquer'

que de Sá , íilha de D. Garcia de Sá,

que foi depois Governador Geral , a

mais bella pefiba que havia entaó no
Indoílan. Efte voto foi por muito
tempo o aíTumpto das convcrfaçoens
divertidas ^ e tico tanto goílo ao Pai
<i'eíl:a menina , cue quiz efte tomar
cuidado da fortuna d'efte moço aven-
tureiro.

Na fua volta a Goa , D. Efte-

vaó achou os Embaixadores de Cha-
Tha-
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TKamas , do San^.orim , e do Sultão — '

Mahmud Rei de Cambaia , com quem A>n. de

tratrou negócios de grande importan- ]. C.

cia 5 e que defpedio mui {atisieitos , 1542.
depois ae os ter entretido muito Kon- '

*

xoíamente na fua Ccrte por todo o ^* "^^"^

inverno. Teve mais algum trabalho ^''' ^^^'

com o de Nizam.aluco. Efte Prínci-

pe, que era alliado dos Pcrtuguezes ,
^' Z^^^^"

e obrava bem a refpeiro d'ellcs , rinha ^-"^^ ^^

tido rafaõ ce fe queixar d'huma in-
^'^"-^

fracção da parte d^elles.
gover-

Na auzencia de Gama , e em ^-'^^^^^

?[uanto eílava occupado na fua empre-
a em Suez , Nizamaluco fe pôz em
movimento para regular alguns dos

feus vaííâllos , que fc tinhaó íoriifi-

cado nas fuás praças. Eiles fe tinhaó

lifongeado de as poderem defender

elles mefmos fem. ouvro fccccrro : po-

rém vendo-fc propincos a cahirem
debaixo do esforço d'huma Potencia

taó fuperior como a do feu Sobe-
rano 5 recorrerão a D. A!exo de /Je-

nefes Governador de Baçaim , a quem
cederão eftas mcfmas praças , com
tanto que elle quifeffe confervar-fe

' nelias. Menefes naó balanceou em
aceitar o oiTerecimento , e fe poz lo-

go em campo. Nizamaluco , ainda q':e

íufpenfo com a refoluçáó do Gover-
na-
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. nacor , naõ deixou com tudo de paf-

Ann. de íar á vante , e de fe aprefentar com
J. C. maiores forças. Houverao muitas hof-

IC42. tiiidades pouco confederáveis d'amba$
,. as partes : e em fim huma acçaõ mui-

D. JOÃO
J.ÇJ ^,'^^^ ^^ q^^^l Viyjp Português de fi-

111. REI.
g^jj-g^ gigaiitefca , e d'huma força pro-

porcionada á fua figura , tendo agar-
15. jESTE-

j.^jJQ hum dos inimigos pela cintura,
vAO DA {q f£2 admirar em huma acçaõ taõ
GAMA feria ^

pelo rediculo com que trouxe
GOvEK- fempre eíle homem

,
que gritava quan-

^"^^OR. to podia 5 fervindo-fe delle como
d'hum efcudo , para aparar todos os

golpes que lhe davaó , em quanto os el~

le arremeçava terríveis , e naó perdia

nenhum dos feus. Nizamaluco foi

vencido , e Menefes confervou as pra-

ças a pezar de rodos os feus esforços.

Tendo fido as armas pouco favoráveis

a Nizamaluco , empregou elle as

vias da negociação , e recorreo á juf-

tíça de D. Eílevaô da Gama , que fa-

zendo juíViça ao merecimento da fua

caufa 5 lhe fez entregar as fuás pra-

ças 5 medeando hum augmento coníi-

deravel do tributo que pagava havia

muito tempo á Coroa de Portugal.

D. Eílevaó cftava inquieto no
feu porro. Os Governadores que en-

travaó no emprego por via das fuccef-

fo-
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foens 5 naó fe achavaõ alli fe naó

em huma efpccie de imerim 5 a qual Ann. de

debaixo da apparencia d'huma honra ]. C.

vá, vinha a ler para elles huma afron- 1542.
ra real , fe naó era5 confirmados pela

Corte. Era iíio o cue D. Eílevaó temia °* ^^-^"^

muito. Tinha efcrito aos Condes da''^- ^^^'

^^idigueira , c Vimiofo, dos quaes era

lium feu irmaó primogénito, e o ou-^*/^"^^*
tro feu cunhado. Porém ainda que ^^-'^^ ^^

eftes Senhores empregaíTem niíío to-
gama

do íeu credito , naó tiveraó refpeito gover-

algum ás fuás folicitaçoens , e tanto ^-"^^0^*

que fouberaõ da morte de D. Gar-
cia de Noronha , ElRei nomeou em
feu lugar António da Silveira

,
que a

gloria que elle tinha adquirido no cer-

co de Diu o tinha feito incompará-
vel. Naó foi iílo mais do que hum
artificio do Conde da Ciílanheira ,

que fendo o Senhor das graças , e o
IVíiniílro valido de D. ]oaó III. pôz
efte em primeiro lugar

,
para evitar os

attaques dos Senhores parentes do
Gama , e o mereo depois a pique ,

para lhe fuílituir Martinho AfFonfo de
Souza feu primo com irmaó , debaixo
do pretexto frívolo , que Silveira , fe

tinha vindo para Lisboa, e tinha fei-

to huma defpeza extraordinária , e naó
fendo nada económico , deciparia

a
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a fazenda d'EIRci depois de ter efgota-

Ann. de do a íua.

J. C. Martinho AíFonfo de Souza par-

i''A.z.
^''^ ^^ ""^^^ d'Abril de 1541 com 5

- navios 5
que hum era commandado por

D. joAO
j^ ^jy.^^^ d'Ai-aIde , o ultimo dos fi-

'''' ^^'' lhos de Almirante D. Vafco da Ga-
ma 5 e irmaó de D. Eftevaó. Os tem-

w.ARTi- p^g foraó taô contrários a Souza ,
í:ho af-

^^^ç j^,^- -^^ chegar nefte meímo
roKSO DE

^j^j,^ .|g jj^^i^g ^ ç (^,jg fQ[ obrigado a
SOUZA

invernar em Moçambique , onde efte-
ca\ER-

^,g ^^^ doente
,
que penfou morrer.

KÁiOK, Souza naõ era ami^^o de D. Eftevaó,

e moftrava naõ lhe perdoar em occu-

par hum emprego ,
que Souza devia

occupar antes delle 5 ainda que alli

naõ houveíTe falta de D. Eftevaó. El-

le quiz furprendelo , e achalo culpa-

do. Para ò que deo ordens muito fe-

veras , para que ninguém o podefíe

acautelar , e dar avifo da fua vinda.

E porque D. Álvaro d'Araide , irmaõ

de D. Eftevaó , e Luis Mendes de

Vafconcellos feu cunhado
,
que vinhaó

da índia , tinhaó tomado ocultas me-
didas para enganarem a fua vigilância,

os fez meter em prifoens. Efta paixaó

fc defcubrio mais nas mercês que el-

le fez 5 e deo depois muita entrada

no feu valimento a Diogo Sores de
Mei-
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Mello 5
que lhe tinha prometido àt^- —

cubrir coifas importantes a refpeito de Akn. de
D. Eftevaó , com.o fe cftiveífe feito

J. c.
muito cafo d'hum infeliz , que tinha

já fido condenado a perder a cabeça, ^^ \
c que aéfualmcnte era pirata com duas ^- -^oaÓ

fuílas , e 120 liomens que tinha re- ^^^' ^^^*

dufido 5 correndo igualmente fobre os

amigos 5 e inimigos. marti-

Soufa chegou como elle o tinha ^"O af-

projectado ,
porque depois de ter per- fonso

elido o feu navio fobre a Ilha de Sal- ^^ sou-

cete perto de Baçaim , fe meteo na ^^ ^o-

fuíla de Diogo Soares de Mello , com verna-

a qual entrou na Enfeada de Goa ^^í^»

depois das onze horas da noite , fem
íer vifto 5 nem percebido , defcendo a

Luma caza fora da Cidade : Diogo
Soares foi ancorar no Porto depois

da meia noite , e atirou hum tiro de
falconete com bala , que paíTou por
fima do Palácio do Idalcaó , onde eíia-

va alojado D. Eílevaó. No meímo
tempo hum Oííicial fe aprefeniou pa-

ra faudar D. Eflevaó da parte do no-
vo Governador , e lhe dar parte da
fua chegada. Outras peíToas foraó bat-

ter áscafas do Thezoureiro , e do Se-
cretario das índias com ordem de os
leVar no eílado em que fe achaíTem ,

e de os conduzirem a' Soufa, que lo-
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• go lhes tomou o feu interrogatório
,

Ann. de e os teve roda a noite como reos.

J. C. D. Eílevaó naó deixou de ficar

1542. íuípeí^^o , e difle que SouHi o apan^xa-

. va de repente como hum ladrão. Com
V, JOÃO ^^Jq j^^- ç^ embaraçou , e quanto
111. REI. j^^-g depreíía poude Ihe-entregou o

governo nas formas ordinárias. Porem
MARTI- quando íabendo oquele tinha paflada
MHo AF-^ refpeito do Thefoureiro e do Secre-
FONSo tario, le indignou , efe explicou em
DE sou- t:ermos fortes , e naó quiz mais ter
2A GO- commercio com hum homem , que fe
vERNA- apartava tanto das leis do decoro , e da
DOR» civilidade a feu respeito. Retirou-fe

ao forte de Pangim , onde fez fazer

novo inventario dos feus bens , que
fe achou menor que o primeiro de

50(^. pardaos ,
que tinha empregado

no ferviço do Rei. De lá partio pa-

ra Cochim onde devia embarcar-fe. O
Governador alii o feguio , e lhe deo
ainda alguns difgoftos retardando-lhe

a fua partida. Illo naó obftante fez

huma viagem fclis , e foi recebido
com muito agrado d'ElRei , e de toda a
Corte. Porém no meio das caricias def-

ta Corte foi que elle achou a difgraça,

que naó tinhaó merecido nem os feus

ícrviços nem as fuás virtudes. ElRei o
q[uiz cazar contra fua vontade» Elle naó

te-
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teve o refpeito que qualquer outro teria

nefta occafiaó. ElRei Ic picou , D. At:n. de

Eílevaó o percebeo , e peaio a licen- J. C.

ça de fe retirar a Venefa. O Impe- 1^-42.

rador Carlos V. o obrigou depois a

tornar para Portugal, prometendo-lhe ^* ^^''^

íle o Fazer entrar na graça do Teu ^^^' ^^^*

Principe. Porém elle fe convenceo lo-

go por fi mefmo
,
que os Reis cfque-

-''^-^^'^^'

cem , muito mais facilmente os gran- ^"^
^^'

des ferviços. do que perdoaó o mmi-^^^^*^
mo defgoílo. ^^ ^^^-

O anno de 1542 que foi o da ^"^ ^°"

chegada de Martinho Affon{"o de Sou- ^^-^^'a-

za deve fer confiderado como huma °^^»

das Épocas mais celebres , e como
hum daquelles monumentos mais prc-

ciozos que Deos tinha notado nos
Decretos eternos de fuás mifericordias,

pois que foi eíle o em que fez appa-
recer ibbre eftas Regioens infiéis , na
peíToa de S. Francifco Xavier , o no-
vo Aílro que os devia alumiar , e re-

tirar das fombras da morte. A difpo-

liçaó da Divina Providencia foi ad-

mirável , em que com.o ella tinha da-

do dez annos ao grande Albuquerque
para conquiftar efte novo Mundo , e
nelle deitar os fundamentos do Im-
pério Português , elia aííignou o mefmo
numero d'annos ao Grande Xavier

pa-
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p?r<i alli eílabeleccr o Império de Jefus
Ann. de Chriílo ^ e para fazer todas as mara-
]. C. vilhas que tWo. alii obrou , e que tem

1542. obrado depois os dignos fucceíTòres

- do feu zeío , e dos íeus trabalhos,
r. joao

Devc-fe fazer eita jurtiça aos
ui. REi.j^^.g

^^ Portugal , que nos eftabele-

cimentos que tem feito , naó tiveraó
MARTI-

rrienos nos olhos o bem da Religião,
iKO AF-^

^ propagação da fé, do que a fua

ZA 00-
^^^.'^

^ ^^^ ^^^ nelles o principio de

FOr.bO^
propra gloria , e a vantagem da fua

DE bou-
-js^T.ç^Q^ Cheios d'eíla piedade heredi-

vefvKa-
^^j^ç^^ defpezas, que tinliaó feito na

*^^^*
incerteza de huma felicidade ,

que mil

razoens moílravaó combater, elles fe

tem todos deílinguido neíle ponto , e

tem merec'0 por iflo ,
que Deos der-

rame fo:;re o feu reino os rhefouros

de fuás graças , e de fuás ben*

çaõs.

D. Joao III. naó cedeo em na-

da ao zelo de feu Pai D. Manoel ,

fe o naó venceo. Porem nos princí-

pios das plantacoens , naó poderão

avançar fe naó por proi^reílos infen-

fivcis. Muito tempo paíTou ames que

fe confeguiííe a lingoa , os ufos , e

coftumes d'hum paiz : conhecimentos

neceíííir'c3 para alli fazerem plguni

progreílo. Quando fegundo os princí-

pios
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pios de D. Francifco d'Almeida , os

Portuguezes naó penflivaó mais queANN. ds

poíTijir o mar , íom ter eftabelecimcn- ]. C.

to fixo , naó poderão enviar fe naó 1542.
alguns capelaens da armada , peíToas

pela maior parte mal efcolhidas , que ^* ^^'"^^

naó tinhaó cio eílado Ecclefiaftico /fe ^^^* ^^^'

naó o caradler , e nada menos
,
que

a fciencia , e as virtudes. Eu excep-

tuo defte numero alíruns Rciisiozos ^"^ ^^"
1

- -1 r - 1 ' r FONSO
para la enviados, que íizerao nonra alua
ordem , e a fi meímos. Qiiando as ^^ ^^^'

Colónias tomarão forma, entaó os Pa- ^'^ ^°'

dres hum pouco mais defcançados , fe
"^^^^^'^^^

acharão em melhor eílado de exerci-
^^^*

tarem, as fuás funçoens , c o leu mi-
niPcerio ; ainda que com tudo a ani-

taçao d num tempo cie guerra, cm hum
paiz novo , enire gentes que naó ía-

biaó ainda fugeitar-fe ás leis , naó
deixou de fer hum grande obíhcuio
ao fruclo da divina palavra.

Diogo Lopes de Sequeira foi o
primeiro que fundou hum Moíteiro
de Reiigiozos de S. Francifco em Goa,
e he eíla a melhor coifa que fez no
fcu Governo. A Corte enviou cjuaíi

no mefmo tempo Bifpos em qualida-

de de ^^igarios Geraes , ou Vigários

Apoíloiicos 5 ao que fe fcguio a erec-

ção do Bifpado de Goa 5 que depois

Tom. III, S veio
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vc o a fer Metrópole tanto que deraá

_/\^m:. de Biípos ás Cidades de Cochim , M:Ja-

1. C. ca 3 M.ifrate 5 e Ormus. A RcligiaS

foi entaó hum ponco mais regular. Fu
^'^ \ com tudo naò duvido que alli tenha

D. JOao J^avido muitas perfonagens fancas ^ cu-
ia. i'>'Ei' jo zelo 5 e exemplares virtudes produ-

firaó grandes fruclos ; porém a ne-
MARTi- gijgencia , ou mefmo a ignorância
Is HO AT- ,].-,q,^ç]!eg tempos nos tem roubado a
FONi^o memoria , de que pode íer que fe naõ
TE sou- achem íe naò alguns ligeiros veíligios

iiA GO- rjos Annaes das Ordens Religiofas.
vEKNA- Q zelo de António Galvaó 5 ainda que
DOR. fccular , criado no commercio , e no

eílrondo das armas , teve mais credito,

como já apontei ,• que o de todos os

outros junto. O Seminário que eile

eílabeleceo nas Molucas , c que foi

depois aprovado pelo Concilio de Tren-

to 5 fcrvio de modelo ao de Sania

Fe
,
que foi eflabelecido em Goa por

D. Efucvaõ da Gama, á inítancias do
Bifpo 5 e de j\íi2;ucl Vaz íc-u Vigaria

Geral 5 que era num Santo Ecclefiaf-

rico. EícC Seminário foi também de-

pois o modelo dos que fe tem eítabe--

lecido na Europ-a.

As coifas eíbvaó aííim quando Eí-

•Rei Dí Toaó líT. foube pela fama ,

os grandes fruclos que fazia Santo
Igna-
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Ignacio cie Loyola , fundador Ja Com- -

panhia de Jefus em Roítia, e em toda An::, de

a Iralia. Efcreveo elle lo^o ao feu Em- ]. C.

baixador D. Pedro MircarenKas , qi:e icai,
fizeííe de modo como Papa Paulo ÍÍI.

€ com Ignacio , comque lhe podeííem ^* ^^'^^

enviar íeis deílcs homens , cujo no- ^"* ^^**

me tinha já voado por toda a Europa.

A Companhia que naícia, limitada em ^-'^^'^^"

dez peítoas , naõ eftava em eftado de ^'"^ '^^*

fe privar d'hum taõ grande numero ^^^^^

de íugeitos. Reduziraó-íe a dois, que ^^ ^^^"

fcraó Simaó Rodrigues , e Franciílo ^-^ ^'^

Xavier. Rodrigues foi retido na Cor- "^e^^'-^""

te de Portugal , c Xavier fc cmbar- °^^»

cou na frota de Martinho AíFoníb de
Soufa , que eílava já para fc fazer á
vela quando chegou a Lisboa. Xavier
partio com dois companheiros , que ti-

riíia tomado , Paulo de Camerin Ita-

liano 5 eFrancifco Manfiiha Português.
Xavier eílava reveílido de cara-

£ler de Núncio Apoílolico. Chegan-
do ficrificou as perrogativas ao Bifpo
de Goa. Era eíle Jcaó d'Alhuquerque
Caílcihano de Nacaó ^ e R.eligiofo de
S. Francifco, viriuofo , e Santo Prela-

do 5 a quem a humildade do Santo dco
logo ide a do que delle devia cfprrar.

Defde 05 primeiros paiTos que deo Xa-
vier 5 appareceo nelle alguma coifa iu-

S ii pe-
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' perior ao homem. Já naó lhe chamavao
Ann. cie íe naó Santo. Eíla aka reputação de

J. C. fantidade confirmada pelas virtudes

1542. ^^'''^^s heróicas, por trabalhos a toda a

-prova, calamidades taó fenfiveis e taá
X». joAO

ff^^querites
,
que era refpeitado como

III. REi'}^urn novo Taumaturgo , deo á Tua mif-

faó proveitos caó rápidos , e taó admi-
jiARTi-

j-jyeJ3 ^ reforma dos coííuraes depra-
í.Ko AF-

y^^Q3 ^Q5 Chriílaós , na converfaó dos
FONso Mahomctanos , e dos Idolatrns , que ef-
x)E sou- ^g„ rneímos íruclos íaó hum prodígio
2 A CO-

^^^ admirável, como o efpiriro da Pro-
\ERNA-

fççi^ ^ ^QYTL das lingoas , a cura dos do-
^^^* entes, a refurreiçaó dos morros, a au-

éloridade fobre os ventos , c rempefta-

des ; maravilhas que ferviraó de prova

á Religião , que clle anunciava : de for-

te Que nos dez annos de fua miífam, na-

da ha mais autentico , que elle mefmo

,

para fazer feníivel a roáas as Xaçocns,
que elle illuftrou com as luas luzes

,

que Deos o tinha eícolhido como n'ou-

tro tempo tinha cfcolhido o Apollulo
dos Gentios , a fnn de fazer d'elle hum
vafo d'eleiçaó , para levar o feu nome,
á prefença dos Reis , e dos povos.

Quando ElRei D. Joaó ITI. naó
tiveífc feito outra coifi em favor da Re-
ligião, e das Indl.13 mais

, que dar-ihes

hum Apoítolo como Xavier, era baf-

tari-
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tanre para o fazer immortal : porem
efte Príncipe fez mais

,
porque tomou A^n. de

todos os cuidados imagináveis para J. C*
lhes reftituir o feu primeiro A poíloio , 1542.
que a obícur idade dos tempos lhes ti-

nha como roubado. ^* "^^"^^

A antiga tradição da Europa, e ''^* ^^**

do novo Mundo concordava em dizer

que S. Thomé Apoftolo fora o pri-
^^^^'^^*'

melro que tinha levado o Evangelho ^"^ ^^'

a eílds vaílas regioens : porém lá
^*^^'^*^

meímo naó reftavaó fe naó alguns ^^ ^^^'

cfcuros veíligios , que era necelíario
^"'^ ^°"

profundallos. D. Manoel foi o pri-
^'^^^^^^

meiro que ordenou cila bufca , que ^^^'

D. Joaô feguio ainda com mais ardor.

Os Chriitaós de Cranganor
, que cha-

maram depois Chriftaõs de S. Thomc,
deraò as primeiras Noticias das fuás

viagens Apoílolicas , de feus miilagres

,

do feu martírio , e prindpalmente da
celebre prophecia, que tinha feito da
vinda d'homen3 brancos

, que prega-
riaó a fc que elie tinha annunciado,
quando o mar apartado entaó 12 mi-
lhas de Mcliapor , vieííc banhar os
feus muros , o que fe achou \erifica-

do na chegada dos Portuguezes.

Começaram a ter alguns conhe-
cimentos mais difliníios em I517, pof
hum Arménio , o quai tendo-fe aclia-
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278 Historia do? Descobrimento?— GO em Paleacare , íobre a Cofta de Co-
Ann. cie romandel 5 com hum Diogo Fernandes

J. C. Português que vinha de Ivlr.laca , íe

1542. cfibreceo a condufilo á Sepultura do
- Santo. EUe o condufio com eifeiío

r». joAO
^^ ruínas da antiga Meiiapor , cujo

III. KLi.
j^Qj^-^ç^ qyç fignifica Pavão , notava que
era entre as Cidades como o Pavaó

WARTt-
entre os pafTaros, A quintidade de rui-

i.Ho AB-j^^^g^
g Q trabalho admirável de mui-

tas pedras efculpidas com huma ex-
trema dilicadefa , eraó ainda huma prc-

2A GO-
^,^ ^^ ç^^ antiga formozura. La entre as

ruínas d'hum velho Templo íubfiília

huma Cnpella , que fegundo a com-
mum opinião fazia parrc d'huma Igre-

ja fundada pelo Santo , ou á honra

do Santo , e onde pretcndiaó que o
feu corpo rinha fido fepultado. A Ca-
Í>elia por fora , e por dentro eílava

èmcada de Cruzes , formadas como
a da Ordem d'Avis em Hefpanha.
Kum velho Mouro de Religião , mas
Gentio de origem, fe achava ahi en-

tão quando o Arménio , e Diogo Fer-

nandes foraó aili. Eíie velho tinha

âlli chegado havia alguns di?s , com a
efpcrança de recuperar a vifta que ti-

nha perdido. Os antcpAÍlados , e pa-

rentes deíle velho
,
pcílc que idola-

tras y tinhaó tido cuidado por muito
tem-
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tempo , de coníervar neíl.i Capella •

a^m.padas acczas em reípeiro da me- A -ir:, de

UiOria do Sinto. J. C.

D. Duarte de Menezes por or- i^jz.
dcm da Corte 3 fez trabalhar cm 1522

''

,

em reparar a Capeiia. Depois que °* -'^^'^

profunciaraó fmco pés deoaixo d''iium
'^^* ^''''*

Í^edeílal , acharão numa fcpultura com
lum corpo , que creraó ier o rio Hei

-^^^^~

^ue o òanto tmha convertic.o. lendo *

profundar 'O ainda mais jdcfcubriraõ fu- ^^^-^^
^

ma gruta em forma de Capeiia , aka ^^ ^°^'"

de nove pés , onde eftivao os oíTos ^'^ ^^'

do Santo , que diítineuiraó pela fua
^'erí.a-

alvura. Havia na melma tumba o ler-
^'^^^

ro 5 e huma parte da haíte da lança
com que tinha íido trafpaíTado •, ouiro

pedaço de pao com ferro , e hum va-

fo cheio de terra ,
que parecia ler fido

tinto do feu fangue. O corpo do
Santo foi recolhido com todo o ref-

peiro poíKvel , e metido em hum co-

fre da China , enverniíado , c chapeado
de Prata. O do Rei, e d'alj;uns ou-
tros Diicipuios do Santo

,
que também

acharão , foraõ depouta.ios cm outro
colrc menos prcciozo.

Nuno da Cunha fez fazer em
15;;. novas infcrmcçoens

, que fe re-

íiriaó inteiramenie ás primeiras. Po-
rem o que acabou de coníifmar efta

opi-
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opinião- foi em primeiro lugar huma.
Atw. de Lamina cl'Arame que foi achada c|uan-

J. C. do governava Martim AíFonfo de Sou-

1542. ^'^ 5 onde cílavaó gravadas as princi-

- pães acçocns da vida , e da morte do
D. JOAO

^^,^^^Q ^ çj^ huma lingoa que naó ef-
III. i^Eí'j.^^,.^

Qr\\ uio no paiz'3 e-que fó era

entendida de muito poucos lábios. Em
2*iARTi-

f^çr^ij-},jQ ingar, foi hum mármore que

!íí!^-J^^" acharão também alguns annos de-

pois
5
qiiando era Vice-Rei D. Joaõ

de Cauro , em que viaó huma fimi-

Ihante efcriptura com algumas cruzes

d'Avis 5 das quaes a maior occupava
todo o meio do mármore , e tinha

em íima huma Pomba pendente de íl-

ma da cruz. As letras efculpidas em
torno foraó explicadas por alguns

Brachmanes do Reino de Narfinga ,

que fe chamarão para as declarar
;,
os

quaes naõ fe tendo ajuílrado , fe acha-

rão com tudo conformes na explica-

ção que dcraó d'elias.

Hum celebre milagre que acon-

teceo a efte mármore
, que viraó fu-

ar 5 e mudar de cor em quanto du-

rou o Santo facriíicio da MilTa, o pôz
em maior veneração , e augmentou o
credito á tradição do paiz , a qual

naõ tira com tudo aos criticos as du-

vidas ^
que elles podem formar fobre

ou-
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outra tradição antiga rxa Europa, que

faz traníporcar o corpo de S. Thomé Akn. de

das índias a Edefla, e de EdeHa pa- J. C.

ra Itália. Seja o que for , os Portu- 1542.
2uezes eftaó convencidos de que pof-

luem o corpo deite erande Apoítolo

:

e he eíta perluaiao c|uc rez comque
fe eílabeleceraô de boa vontade nos
1 r J 1 r MARTI- .

lu-^ares conlaerados peia lua morte pre-
r J ' J r^- NHO AF-

cioía j e que mudarão o nome aa Ci-

dade de JVIcliapor , que he a antiza
^°^^

r~' ] • J C ^L ' r-i ^ DE SOU-
CaJamina 5 no cie 0. 1 home. Com tu-

do o corDo do Santo Apoftolo foi
^ r 'j r^ ^11 VERNA-
tranlportacto para Cjoa , onde he ve-

1 1 T • r DOR,
nerado em hu.ma Igreja magnifica

,

que foi começada pelo Príncipe D.
Conftantino de Bragança no feu Vi-
ce-Reinado.

Souza entrvou no exercício do feu

Governo occupado do eípirico de re-

forma 5 e paíTou teco o inverno em
Goa a fc;zer noves regulamentos. Sua
conduéla era regular , e edificante.

Vifitava 0.5 Hofpitaes todas as fextas

feiras , e huma vez na femana as pri-

zoens. Porem tinha começado mú ,

alienando os eíp^r^tos dos Ofliciaes
, pe-

lo modo com que obrou a refpeito da
feu predeceíVor jem que fe pode vercue
verdadeiramente eilê tinha obrado mais
por prevenção

5 que por paixaó , dcíci-

to
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to milito commum ás peíloas de bem,
Ank. de a quem , faltaó as luzes , e a quem

J. C. he ordinário come:cer grar.des crroi

1542. por huma obíllnaçaó corada com liu-

ma ceca piedade , mal enteiídida . e
- r 1 1 • 1 •

incorregivel. Elcandalizou ainda luais

a todos peLi^, peíquiras odioras-^quc

fez da adniinirtraçaõ de rodos aqael-

les que eílavaó ernpre8;ado3 , e as in-

novaçoens que introduíio nas alh:nde-
ro>oo

g^g ^ onde verdadeiramente havia hu-
i5i: ;ou-

^^^^^ grande defordcm , c hum roubo
^;'^ ^^'

taõ dcfcarado
,
que a maior parte dos

VERNA-
OiHcios íerviaó de prejuizo ao Rei

:

^^^'
cnjo EíIilIo fc exauria por huma par-

te para fiiílenrar eíles empregos , em
ouanio íe arruinava por outra peias

deípezas inmienfas dos armamentos
annuaes das frotas ,

que partiaõ para ás

índias. O povo nao foi menos irrita-

do do que a Nobreza ,
pelo corte na

paga da ;2enie de guerra , e pelas or-

dens 5 que deo para IKej tirar o com-
mercio.

A pezar defte defcontentamcnto

univeríal , naó deixou de fer feguido

quando partio
,

para hir conquiftar a

Rainha de Baticala , que tinha celllido

de pagar o tributo ordinário , e »dava

afylo cm feu?; portos a alguns piratas.

A preíença da frota Tortugucza inti-

mi-
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midoii eíla Princefa 5 que creo efcnpar r

da intriga por rode^oj arr.'f.ciozo3 , cAnf. de

dihçoens. Souza irr.pacicnrc de fe ver J. C.

enganado, p6z a fua gcnic em terra, 1544.
dividio o feu exercito em dovi corpos

de 6co homens cada lium , dos cuaes ^' ^ :^

ccmmandava hum, e rranciíco de^^^*
^'^''

Souza de Távora o outro. Os ininii-

gc3 ,viera5-lhe ao encontro ;
porem

^^-^^'^'"

pouco a pouco foraó recuando ate as
^^°-^^'

portas da fua Cidade , onde a mcf-
^^'^"^^

ma Rainha acudio , e aonde o comba-^^ ^°^"

te foi muito longo, e vigorczo. Per- ^-"^ ^°"

to da entrada da" noite à Cidade íoi
verka-

ahandonada. O Portugucz viclcriozo
°°^*

entrou nclla com o ferro na maõ
,

naõ perdoou nem a idade , nem a fe-

xo , e teve hum. grande esbulho. Po-
rém éíle esbulho tendo dezordenado os

Pcreuguczes huns contra outros, e no
tempo QUQ ellcs eftavaô occupados a

le deftruirem m.utuamente , os inimi-

fos que os contem.plavaó de fimia d'

uma eminência , os attacaraó com
tanta im.petuoridâde

,
que eiles tive-

raó muito trabalho para ganharem as

fuás chalupas , e perderão com a hon-
ra o frucio da fua cubica. No dia

feguinte Souza para fe vingar entrou

na Cidade , lançou fogo aos edeficios,,

cortou as palmeiras dos fuburbios ,

de-
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defoloii todo eilepaiz, que era n'ou-
Ani:. de tro rcrnpo deliciozo , e fe portou

J. C. com tanta crueldade
, que paíTou de-

1544. pc^^s a provérbio entre os índios ,

- que em vez de dizerem como d'an-
D. joAO

^^^ . Qf^^yd^.^Q dç BiXticíilâ , diziaõ
111. KLi.

jçp^jg . Cuardate de Martinho Affon-

fo de Souza. Depois defta terrivel
MARTI-

execução , naó eftando a Rainha em
Í.HO AF-^ftado de íuftentar guerra , foi obri-

gada a pedir paz , e íe julgou feliz

em que lha quileíTem conceder.
2A GO- Q^ p^ç-^ j^ Indoftan viaó entaó
vERNA-

^ verificação da Prophecia
,
que lhes

haviaó feito os Mouros , quando os
Portuguezes alli chegarão. EUes ihe?

tinhaó dito que eftes novus hofpedes,

que fe aprefentavaó como fupiicantes,

eraó gentes perigozas ,
que d'amigos

fe fariaó logo feus Senhores , e fe-

riaó depois feus tiranos. Porque além
dos Príncipes cegos d'Ormus , tranf-

porrados a Goa no tempo do Gran-
de Albuquerque

, que tinhaó fido taõ

defprezados
,

que viraó hum nefta

Cidade o qual como outro Bclifaria

pedia efmoi-i debaixo d'huma arvore,

dizendo : „ Dai efmola a en:e pobre

„ Principe , a quem riraraó o ufo dos

35 olhos
5 para lhe tirarem os feus Ef-

5, tados. „ Além d'aquclles digo , o
mef-
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irtefmo Rei dOrmus , e o Rei de 1—

Tcrnate alli foraó mandados cm fer-ANK. ae

ros. Nuno da Cunha tinha tirado as J. C.

fuás cadeas ao primeiro , e D. Efte- 1544.
vaó da Gama ao feirundo ; porem

- j, . . ^ r ^ ^ . D, JOÃO
nao podendo conduir o leu necccio ,

^ ^
ç,

^
, . ^ FlI. REI,

íe entregou a Souza, que o con:lii:o.

O Rei d'Ormus toi o primeiro
^

a obrigalo que lhe fizeííe jnftiça.
'^/^

Eíle Principe admitido no Confelho

alli correo a fua caufa: „ Alli repre-^^

55 Tentou com muita energia os inful-

yy tos que lhe tmhao teito . o pouco

„ reípeito que tmha tido a íua pei-
r ^ '^11 L 1 DOR.

35 loa , ate lhe arrancarem o cabeio

yj da barba , deitar-lKc o feu barrete

3, por terra, amarrarem-no , debaixo do

55 talío pretexto de que eítava lou-

„ CO. 55 Eíle era todo o feu crime ,

que a prudência do feu difcurío dci-

traia muito bem para moílrar toda a

malicia d'aquelles , que o tinhaó trata-

do com toda efta indeccncia. Ten-
do-o abfolvldo o Confelho , Souza o
fez reconduíir a Ormus com todo o
efplendor que convip^ha á fua ordem.
Porém elle naõ gofou muito tempo
da volta da fua fortuna. Os que naó
poderão confeguir calumniar a fua in-

nocencia, ccnfcguiraõ melhor lirar-lhe

a vida pelo veneno , e naó fe fez

mais
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^^

rnai.'! juíliça, do que íe tinha feito das
Ar:N. de cãiumnias 5 e dos uitniges que tinha

J. C. recebido.

i'"4-1.. '^^ Souza fe mcílrou juílo no
. Rei d'Ormus em razaõ da lua pcf-

r. JOÃO
|-^^

^ ç||^ r^^ ^^ mefino ternpo numa
III. KEi.

ç^y^ç^ ^^yg devia arruinar eíte pobre
Principe 5 e feus fucceífores. Eu já

nAP.Ti- ^-^rç^ como os I5í5j. Seraphins d'onro
MIO AF-^g tribuco^que deviaó pa^ar os Reis
irO.-so

c!'Ormu3 5 tlnhaó fulo levados até cem
DE sou- j^ji

^ iomma exorbitante , c fuperior

ás Tuas forças. Com eífeito a contin-

gência dos tempos , as guerras que
DOR.

liverão qiie fuílentar , as revoltas dos

feus vaííailos , tendo-os poíto em ofta-

do de fe naõ poderem pagar com o
rcílante das íuas rendas , os diverfos

Príncipes viíinhos , aquém elles deviaó

huma cípecie de preítnte para permi-

tirem a paíTagem das Caravanas
, que

rctinhaó o feu commercio , elles fc

acharão taó atrafados no efpaço de 4
annos fómente ,

que no tempo que
Martinho Affonfo de Souza entrou

no emprego , deviaó á Coroa de Por-
tugal 500 para 600 í;^ Seraphins d'ouro.

"Naõ tinhaó tido confidcraçaó algu-

ma ás circunilancias cm que elles fe

tinhaó achado. Tinhaõ-fe contentado

de 03 naõ oprimir , porém as dividas

indo-
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índo-ie fempre acumulando , elles fe——

—

acharão na impolTibilidade de nunca Ax>í. de
as poderem íatisfazer. Neíla ncceííi- J. C.

dade Souza fez propor ao Rei d'Or- i<Aâ..
mus

5
que eniregaíTe as Tuas alfande-

gas a ElRei de Portugal, que lhe per- ^* ^^-^^

doaria a íua dividida , e lhe ailii^na- '^'' ^^^'

ria huma renda fixa para fuPLenraçaó

da fua caza. Foi obrigado a paíTar por
''''^^^"'"

iílo ; de que fe íez iiiim auco juridi- ^'"^ ^^"*

CO, e aílignado por ambas as partem ,
^^'^'''^

e lhe riraraó , naó fomente as aifan- ^^ ^^''"^^

dcgas 5 ma; ainda outras, rendas que "-'"^ *^""~

naó liiihaó udo comprehendidas no
^^''-^^-'^*

trat.ido. Deve-fe conhecer bem que ^^^^^

F.lFvCi D. Joaó III. Principc piedozo,

c juílo mió entrava no conhecimento
de todas efla? injuíliças.

O Rei de Ternate , de que aqui

fe trará, he eílc ir.efmo Tabarija, que
Trilião d'Ataide tinha feito pafiar á
índia como hum criminozo. Sua in-

Koccncia tinha íido logo reconhecida^

porem tinhaó eirado longo renipo fcni

penfarem em o rcftabelecer. Final-
niente penfaraó nilTo, eo fizeraó pai-

í.ir^a Malaca para cíle cíleito , com Jor-
dão de Freitas , que trabalhou ranro
com cile

, que fe rinha feito Chriílaõ.

As CO i las tinhaó mudado muito nas
Molucas depois da partida de Anro-

nio
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— nio Galvaó. D. Jorge de Ciílro que
Ann. de lhe tinha fuccedido , tinha deílruido

J. C. todo o bem cpe tinha feito cíle Srai-

15-44. ^o homem , e renovado todos 03 hor-

, rores de feus predeceíTores. Jordaó de
D. JOÃO

p^gjj.^^^^ ^ ^^g j^j^ render efte , naõ
III. P-Ei.q^^ii^ conduíir coníigo Tabarija ou D.

Manoel , que aííim fe chamou depois
^'^^'^'- do feu Baptiímo. Eile julgou de ver
r.HO AF-

i^Ij. prinieiro para preparar os ânimos
FONbO j^g j-ç^g vaíTallos , que a fua mudan-
I5E sou-

ç^ ^^ Rciigiaõ podia ter alienado.

^tr.?r^'
í^^i^ou-0 cm Malaca onde teve tempo
de morrer. Jordaó de Freitas tendo
fabido a fua morte , tomou poiTc de
Ternate em nome d'E[Rei de Portu-

gal 5 cm virtude d'hum auto de doa-

ção que tinhaó feito irazer a Tabarija

eílando moribundo. Cachil Aciro ten-

do-fe embaraçado com Freitas , foi ti-

do defde entaó como criminozo , 'por-

que eCto queria que elle o foííc. Frei-

tas enviou Aeiro prefioneiro a Goa ,

que vio ainda hum novo Rei de 1 er-

narc nos feus ferros. Souza o tinha

também abfolvido
j porem elle naó

foi enviado para o; íeus Eftados , fe

naõ pelo fucceffor de Souza , a quem
a pobrcfa em que deixarão gemer ef-

te Princ'pc , naõ compadccco menos ,

que a juftica da fua cauía. Aílím
zom-
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zombavaó da fortuna (d'eíles peque
nos Soberanos , cuja intclicidaae era Akn. de

naó poderem caftigar os que abuía- J. C.
vaó da fua fuperioridade

,
para trium- j .^^

.

far da fraqueza delles. ' \
A cubica de muitos particulares os ^' ^^-""^

tinha obrigado a dar muitos avifos á ^^'' ^^^*

Corte d'hum í^randc thefouro , confer-

vado 5 e acumulado por muitos fecu-
^^^'^^"

los no Pagode de Tremele \i legoas ^"° *'^^"

de S. Thomé em terras de dependen-
'^^^^^

cia do Rei de Xarfinga , e de que ^^ ^^^''

era muito facii aíTenhorear-fe. A Cor- '^•'^ ^*^'

te canfada com ctles avifos , enviou ^^^^'A"

cartas a Souza com ordem de feguir ^^^»

efle negocio. Souza com hum fegre-

do , que ninguém pôde nunca pene-
trar 5 armou 45 embarcaçoens , e fe

embarcou. Apenas fe fez á vela , hu-
ma violenta tempcílade desbaratou a

fua frota , e a cfpalhou , e o pÔz a

elle mefmo em grande perigo de mor-
rer. Com tudo ajuntando parte das
fuás embarcaçoens efpalhadas , foube
contra as noticias que lhe tinhaó dado ,

que a Coíla de Coromandel naó era na-
vegável neíla cezaó , e naó tinha ne-

nhuma boa enfeada. Expóz entaó as

ordens que tinha da Corte. Ainda
que cada hum defejava lifongear a
íua cubica, vocaraó com tudo na re-

Tom. III. T tit
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tirada. Porém para fe recompenfarem
Ank. de da perda que tinhaó tido por aquella

]. C. parte , o General fe deixou perfua-

i^AA, ^^ir P^r^ ^^^ roubar o Pagode de Ta-
, bilicare no Reino do Coulan 40 le-

D. joAO
gç^^g j^ Capital 5 onde os Portugue-

kii. REI.
2es tinhaó huma Fcrralefa.

A gente do paiz ven-^^o-os em
MARTI-

^|.ma5 naó tiveraó d'iíro receio al-
^'^^ AF-

gyj^^ Q j^gj ^ç. Coulam era feu al-
I0N50 ii^Jq ^ ç fç^ amigo. Eíle Principe fa-
DE sou-

^jg^ acbjalmente guerra a hum dos
2A GO- ^gyg vifmhos, e naò tinha razaó pa-
vERNA-

j.^ efperar da fua parte alguma holli-

^^^' lidade , aííim fe avançarão fem obíla-

culo até ao Pagode. Entrou Souza
com hum pequeno numero de confi-

dentes. Os feus invejozos divulgiraó,

que elle tinha tirado dois barris d'ou-

ro puro , e pedras preciofas, que di-

íiaó fer dois barris d'agoa, poíto que
pelo esforço dos que os levarão, de-

veffem julgar que era outra coifa. O
único erpoío que appareceo , foi hum
vafo d'oiro do valor de a.(^ efcudos,

de que fe fervi ao para lavarem o ídolo.

Com tudo os índios fentindo ex-

citar-fe toda a fua indi2;naçaõ á vifta

da profmaçaó do feu Sanciuario , da

infracção da paz , c a indecencia d*

huma cubica 3 que naó refpeitava ,

nem
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nem á fanddade dos lufares 5 nem dos -

jurameritos, correrão as armas ,
jim- A::x. de

taó-fc tendo na Ria frente mais de 200 ]• C.

Naires , e fe poém no fe2;uimenio 1^44.
deíles facrilegos profanadores. A fi-

tuaçaó em que fe achavaó os Portiigue- °* JOao

zes era a mefma que a da empreza '^^* ^^^•

de Calicut , oi]^ foi morto o Marechal,

o caminho fvíchado , eftreito, e domi- •'^^^'i'^"

nado pela parte do attaque. Os Por-

tuguezes naó fe podiaó fervir das ar-

mas , nem evitar as dos inimigos , que ^^ ^°^"

os acomettiaó com vantagem. Morre- ^-"^ ^°"

raó alli trinta homens , e 150. feridos, verna-

O General evitou a morte apeando-fe ^°^»

do feu cavalo
, para fe baralhar na

multidão. Teve muito trabalho para

efcapar d^efta emprefa , de que naó
fahio acreditado , nem da parte dos

inimigos 3 que o tinhaó maltratado mui-
to 5 nem mefmo da parte da Corte ,

que tendo examaminado melhor o ca-

zo de confciencia deílas qualidades d'

emprefas , as condenou depois de as

ter approvado , e deo ordem a Sou-
za que reíliíuilTe o vazo d'oiro , com
mais outro dinlieiro , que rinhao tira-

do d'outro Pagode , nos mefmos lu-

gares onde iílo tinha íido tomado , e

que fe defíe fatisfaçaó peííoal ao Rei
de Coulaõ que tinha offendido.

T ii Hum
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Hum novo negocio obrigou logo

Ann. de depois Souza a vir para Goa a roda

J. C. a preffa. Foi huma intriga traçada por

1^44. Azedecan íempre em ciúme , e cm
defconfiança com o Idalcaó feu Sobe-

D. JOAÓrano, o qual da fua parte empregava
111. REI. fuccelFivamente a força , e o artiticio

para fe fazer Senhor da fua pelToa ,

j.iARTi- e dos feus thefouros. Kíle aftuciofo

KHo AF- politico para fazer huma divcrfaó que
roNso o podeíTe efcudar , achou o feu ulti-

DE sou- mo recurfo em huma nova pcrfoni-
2 A GO- gem que pôz na Scena. Foi cfte Mca-
VERNA- le-can ,

que alguns autores fazem ir-

DoR. maó do mefmo Idalcaó •, porém com
hum direito mais legitimo ao Trono ,

por defcender por fua Mái do tronco

dos Reis de Decan. Outros o fiztm
filho do Rei de Balagate , depois da

morte do qual foi defpojado pelo Idal-

caó.

Meale expulfado dos feus Fila-

dos , fe retirou para 3.1cca , donde
Solimaó Bachá o enviou para o Rei-
no de Cambaia , naó para o reílabe-

lecer nos feus Filados , aífím como
lho tinha prometido , mas para ter o
pretexu) de caufar novidades na ín-

dia 5 de que fe podcíTe aproveitar. De-
pois da retirada de Solimaó , ficando

á fua má fortuna , Azede-
- . caó.
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C.1Ò ,
que o achou próprio para lhe fer

favorável ás luas viftas , emprchendeo Ann. de

adquiririhe a protecção dos Porrugue- ]. C.

zes. Servio-íe para tratar eíle negocio 1^44.
d'hum dos feus íntimos coníidentes

,

chamado Coje-Cemacadin. Efte tratou ^* ^^""^

o negocio mi/ito fecretamente com D. "^' ^^^'

Garcia de Caftro Governador de Goa,
c fez tanto pelas razoens d^entereííe

^^^^"^^^

que lhe propòz á vilta , e ainda mais ^"^ ^^*

pelos preíentes que lhe deo , que ^^^^^

Caílro fez vir Meale a Goa , onde ^^ ^^''"

foi tratado como P^ei. O Idalcaó que ^-^ ^^'

foi d'ifto logo inílruido , atemorifou-
^"^^^^^

fe, e mandou da íua parte fazer pro-
'^^^*

meíTas para defviar o golpe. Tendo
Souza chegado a Goa neííe tempo ,

p6z em diliberacaó no Conielho as

vantagens propoftas d'huma , e outra

parte , e íe determinou em favor de
Meale.

Eílando tudo preíles para á expe-
dição , fe poferaó em campanha. O
General em peíToa condufia o exerci-

to 5 e levava configo Meale ,
que li-

fongeando-fc com hum reftabelecimen-

to próximo , naó podia bem exprimir a

fua alegria ^ e o feu reconhecimento.
Eftavac já no PdTo de Benaflarim , e
io faltava paUar para o Continente,
quando Pedro de Faria, fazendo com

que
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= que Souza fizeíTe novas reílexoens , o
Ann. ciemoveo raiTibem com as fuás razoens

,

J. C. que quando menos reefperava, efem

I-C44. ^^^ podefíem penetrar os motivos ,

. Souza cieo ordem ao exercito que re-
D. Jo-^0

j-j-Q^e(]eí]re o caminlio para Goa. O
111. REI.

a;^Qi-,j;e:imenío julVificou huma condu-

£ra taò extraordinária. Porque pou-
MARTi- ^^^ ^:^g deípois fouberaá que o ídíil-
KHO AF- ^^-

^ uhmdo d'hum.a grande diligencie»,
**^"'^^

rinha desbaratado o exercito dos rebe-
DE sou-

2^^Q3 ^ gyg [q tinha formado em fa-
^•^ ^°" vor de Meale , que tinha pofto fitio
vERNA- ^g £^^j^.g ^^ Cidade de Bilgan , de
^^^' que fe fez Senlior , depois da morte

de Azedecaó , que fe tinha encerrado,

e tinha pago o tributo á natureza con-

fumido pela velhice , e pode fer pe-

las inquietaçoens , que lhe tinhaó cau-

fado a" incerteza do fim deita guerra.

Felicitando-fe entaó Souza do par-

tido que tinha tomado , enviou felici-

tar o Idalcaõ victoriofo , que recebeo

muito bem o cumprimento , e entrou

com cilc em novo tratado , pelo qual

confirmou á Coroa de Portugal a doa-

ção das terras de Bardes, ede Salfc-

te com tudo o que tinha pertencido

d'aquelia parte a Azedecaó, de quem
ao mefmo tempo cedia o thcfouro

,

que Azedecaó tinha feito rranfportar

fe-
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íecrciamentc i Cananor pelo feu con- '

fidenre Coje-Cemriçadin. Se Scuza daANN. cie

fua parte fe obri^aíTe a nunca mais pro- ]. C.

reger JVIc.ile , e a fazello condufir a Ma- i^ac.
laca , onde devia confervcilo em hu-

ma decenre prifaó. Com turlo Soyza ^' ^^-^^

fez logo tomar poííe das terras cedi-"**
^^^'

das 5 lem querer íatisfazer á condição

de apartar Meale , o que illudio com ^'^^'^'^^

diveribs pretextos. Coje-Cemaçadm ^"° ^^^

citacio para entregar o thefouro , o en-
^^^^^

tregou io2;o ; porém em lugar de lO ^^ ^^^"

milhoens , em que elle confiília , fegun- ^"^ ^^"

do o avifo que tinhaõ tido do mefm.o
^^^'"^•^"

Idalcaõ , deo fo hum , e negou o rei-
^'^^*

to.

O General , que tinha fempre ef-

te thefouro na idéa , fez quanto pô-
de para atrahir Cemaçadin a Goa ;

porém naó o podendo confeguir com
os feus agrades , e urgentes folicita-

çoens 5 intentou trazelo por força ;

o que naó era fácil. Cemaçadin efta-

va defconfiado , tinha 5C0 Naires afoi-

dadados , e a protecção do Rei de
Cananor ; era precizo rercrrer ao ar-

tificio. O negocio foi tratado com huma
peííoa de confideraçaó da Corte defte

Principe , e que era muito próxima
ao primeiro Miniílro. Fazendo-ihe efte

malograr o dtilgnio^ ou naó o podenr
do



2C)6 Historia dos DE5cosTiiMrrTOS

do confeguir , foi a viéiinia deíla in-

Ank. de triga com hum dos feus irmaós. Hen-

J. C. rit]ue de Souza enviado pelo General

j-.^ os meteo em luima embulcada ^ onde
*

. os fez aíTacinar : acçaó indigna que
D. joAO

ii.j.ii;j^r.(|o ao ultimo ponto o efpirito
111 REi-(Jo Rei , e dos íeus vaííailos , per-

turbou a tranquilidade
5
que os Portu-

MARTi- guezes gozavaó havia muitos annos ,
uiio Ar- trocando a affeiçaó que lhes tinhaô ,
TONso gj^ hum ódio implacável, o que teve
DE sou- terriveis confequencias ; forte ordina-
2A GO- j.j^ ^^5 perfídias , que faz com que pa-
VERNA- g-ijem os inocentes pelos culpados.
430R, Martinho AíFonfo de Souza abor-

recido pelas fuás reformas , e prin-

cipalmente por huma mudança, que ti-

nna feito nas moedas , de que tinha

coníideravelmcnte alterado as ej~peces

,

fem diminuir o valer, o que tinha igual-

mente fublevado os Portuguezes , e os

índios , tendo chegado ao ponto de naõ
poder fofrer ninguém , e de ninguém o
poder fofrer. Felicidade foi para elle

,

ver-fe fubftiruido por D. Joaó de Caf-

tro
,
que foi em qualidade de Vice-

Rei, e cUe deixou íem difgoílo hum
Governo , onde o viaó com go/lo obri-

gado a deixalo. Os amigos da fortu-

na, fimilhantes áquclles povos, que ado-

ravaõ o Sol quando nafcia , c o -ape-

dre-
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clrcjavaõ ,
quando fe recolhia no feio .

da mar , o abandonarão para fe uni-ANN. de

rem ao novo Vice-Rei. Eftc com ti'do J. C.
ufou com elle d'huma maneira m-iiito j ,^
diíferente d'aquella com que elle mef- "^^*

.

mo tinha ufado a refpeito de D. Ef- ^- ^°-^®

tevaô da Gama. Eu creio que como*^'- ^^^*

Souza era próximo parente do Con-
de da Caftanheira primeiro Miniftro ,

^* ^^^^

foi nifto muito mais devedor a eíla ^^ ^-^S"

confideraçaó , do que á probidade do '^^^ ^i-

feu fucceííor. No mais foi muito bem ce-re'.

recebido em Portugal , e ElRei fa-

zendo juíliça á fua capacidade, e me-
recimento, o admitio nos feus Con-
felhos , e fe fervio ao depois d'elle

muito utilmente. No tempo do feu Go-
verno a Inquifiçaó naó eílava ainda cf-

tabelecida em Goa. Fizeraó com tu-

do hum auto com a peíToa d'hum me-
dico 3'jdeo 5 que naó tendo querido

converter-fe , experimientou a jufliça

ordinária d'eíle tribunal , e foi quei-

mado á fogo lento.

Para congraçar os ânimos que
Souza tinha irritado, , a primeira coi-

fa que fezCaílro, depois das mudan-
ças ordinárias dos Governadores das

praças , foi reílituir a moeda ao feu

juílo valor. Porem como a coifa era

dilicada , e podia dar-lhe hum traba-

lho
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— lho na Corte , ní.ó quiz intentar na-
Ann. de cia , íem o parecer cio Bifpo de Goa,

]. C. e de hum Coníelho extraordinário que

1545. ajuntou 5 e cujos outros foraó envia-

. dos para Portugal. Martinho AíTonfo
D. joao

^g SQU2a 5 tendo fabido a noticia em
111. REI.

CQj-[^jni ^ temendo cjue o Vice-Rei
, para fua própria juftificaçaó , naó lhe

r. jOAO
£2eíTe hum crime cia íua conducla paf-

DE CAS-
^^^^ fobre eíle artigo , achou efta mu-

1R0 VI-
^^j^ç^ muito má, e pôz em movimen-

cE-REi.
^^ Aleixo de Souza Intendente da

fazenda , que efcreveO ao Vice-Rei
huma carta taó iniolente

,
que o Vi-

ce-Rei enviou ordem para o prende-

rem. Porém o Intendente evitou o
golpe 5 e achou o meio de fe embar-

car para Portugal. Martinho AfFonío

de Souza , e o Vice-Rei fe embara-

çarão n'efta occafiaó. Houveraó cartas,

e palavras muito vivas de parte a

parte \ com tudo as coifas naó le adi-

antarão muito.

O dilgofto que a morte de Sul-

tão Badur tinha caufado em todos os

coraçoens , naó fe tinha extinguidos

pela paz que tinha feito D. Garcia de

Koronha com o Rei de Cambaia. Ef-

te m.oço Príncipe , animado do feu

próprio relTentimento pelo da Rainha
mái de Badur , e pelas folicitaçoens

ur-
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urgentes dos Sen^ores da fua Corre,—
naó íulpiravava fe ní.ò pela vingança. Akn. de

O ar fr.perior que tomavaó os Fortu- J. C.

guezes muito íltivos cem a íua íeli- 1545.
cidade , o m.odo indiano comque elles

traravao os rnncípcs , a quem deviao

u.ais obrigaçoens , as violências que '^'* ^^^'

excrcitavaó com os particulares , os

prc-ex'03 frívolos que tomavaó para fe °' ^^^^

apoderarem do alheio, o defprelb cem °^ ^'''^''

que tratavaó os índios , e principal-
'^^° ^^'

n.ente no que tocava á fua Keligiaó,
^^'*^^'^*

fem refpelro ás fuás leis , feus ufos
,

e coílumes , naó tinhaó feito mais do
que irritar efl:e ódio univerfal ,

que fe

confervava como hum fogo debaixo da

cirza.

A mefm.a psz de que eu acabo

de falar , tinha dado occ^ifiaó a aug-

mentar o mal , e a inflamimalo mais.

Porque como , fegundo o que tinha fi-

do eílipulado pelo tratado feito com
Noronha , era permitido ao Rei de
Cambaia levantar hum muro entre a

Cidade de Diu , e a Cidadella a hu-

ma certa diftancia , efte m.uro naó ef-

tava ainda acabado
,
quando Manoel

do Souza de Sepúlveda Govcrnadcr da

Fortaleza , com o pretexto de que fa-

ziaõ mais5doqueo tratado continha,
fahio de m^ap armada com a fua guar-

ni-
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niçaõ, e deílruhio roda a obra ; o ciuc

Ann. de o Rei de Cambaia foi obrigada a aif-

J. C. fimular.

^ ^ Finalmente o mal fe declarou , o
^ * , fogo oculto fe fez hum grande incen-

D. joaO ^Iq ^ Q Iq^q qs Portuguezcs fe viraó
111. REI- metidos em huma guerra, que pòz a

fortuna de tantos annos em hum no-
x>. JOAO vo rifco 5 e taó perto de fe precipitar
DE CAS- na fua ruina

, que nunca fe tinha vif-

TRo VI- to em hum taó grande perigo. Coje-
cE-REi. Sofar foi o móbil de tocía cila intriga.

Era elle filho d'hum pay Italiano , e d'

huma mãi Grega , com todas as virtu-

des 5 e todos os defeitos deílas duas

Naçoens , refinado na politica das Cor-
tes do Oriente , e linha chegado as pri-

meiras honras na de Cambaia, c á
mais intima confidencia do Soberano.
Dezejou pelo feu entereífe achar nos
Porcuguezes motivos para os amar.
N.1Õ o confeguindo , tinha chegado a

aborrecellos perfeitamente ; porém com
tanta fimulaçaó

,
que a fua eftimaçaò

apparente era igual ao fundo da fua

averfaó.

Defde o fim do primeiro Cerco de
Diu

, penfou nos meios de confeguir

fegundo , fem que o podelTem pene-
trar 5 [c naó quando efteve no ponto
de rebentar

,; porém tomou medidas
to-
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todas diíFerentes. A fugeiçaó que re —

^

cebeo de Solimaó Bachá , fez com Akn. de

que eilc naó quizeíTe mais expor-fe a J. C.

tomar Senhor , bufcando fugir da 15-4^.

opreííaó d'oucro. Como porem os ín-

dios Guzarates naó lhe baftavaó, cha- ^' ^^'^^

jnou a fi quantos voluntários pode de ^^^* ^"^'*

todas as Naçcens Mufulmanas 5 e prin-

cipalmente os ChrJftaós arrenegados ,
^' ^"-"^^

entre os quaes recebia com huma dif-

tmçaó particular , os que tinhaó algum
^^^

preílimo 5 ou talento útil na arte mili-
^^'^^^

lar. No efpaço de 7 annos naó parou de
fazer trabalhar nos armazéns , em fundi-

çoens d'artilheria , e em todas as fortes

de provifocns de guerra , e de boca.

Era ímpoííivel que tantos preparativos

,

ainda que os trabalhos tollem divididos

por muitos lugares do Reino , naó
deilem al^^uma fufpeita aos Portugue-
zes. Por iíTo meímo fez elle divulgar

habilmente o rumor d'huma guerra pró-

xima com o Rei dos Pataiies , c de
huma invafaó dos Mogols. Com tudo
ufava perfeitamente a refpeito d'elles ,

principalmente com os principaes OíFl-

ciacs , com quem confervava huma
correfpondencia 5 de civilidade, de pre-

fentes , d"amifadc , e de huma confi-

dencia taó eílreita
,
que fabia exacfa-

mcnte todos os feus fegredos , e que
naó
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naó havia ninguém que o naó jjlgaf-

Ann. de fe amigo da fua Naçaó.

J. C. Huma confiança temerária ce^oM

154^. ^^ modo eftes , em confequencia de
^ tantas vi(n:orias que tinhaó confe^uido,

. JOAO
^^,jg ^^^ jj^çg vinha fe quer á Icm-

111. i^Ei.
j^j.^^^ç^^ ^^g podeíTem fazer a menor

, brecha na au61oridade que tinhaó toma-
D. JOAO

^Q^ ^ dormecidos por huma paz de
DE cAb-

^^^[f-Qg annos feguidos , enfoberbe-
•iKo VI-

çJJq3 çq^ a viíla de muitos Reis hu-
cE-REi.

iTiiil^pJos 5 efperavaò taó pouco a guer-

ra , que elles meímos íe punhaó em
eílado de a naó poderem fuílentar ;

taó longe eftavaó de penfar que po-
deflem ouíar declarar-lha. As frotas

que vinhaó de Portugal naó craó já

taó numerofas. Os navios que rcfta-

vaó na índia apodreciaó nos porros.

Os armafens cílavaó vafios , os mef-
nios Feitores , e os Governadores das

praças fe ajuílavaó para veadercm as

muniçoens aos inimigos, o thefouro ef-

rava efgotado ; a deferçaó entre os

Toldados fomentada pelos OiHciaes era

tal 5
que tudo 'fe redufia a nada , e que

em Diu de 900 homens de guarnição,
que o General lhe tinha deixado

,

apenas reítavaó 1^0.

Sofar que naó ignorava nada ds
iodas eílas coifas , julgando que era

\em-
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tempo de começar , fingio que Sul

taó Malimud lhe tinha dado as Cida- Ank. de

des de Surrare, e de Rainer, e tinha ]. C.

ajuntado também a de Din. Efcreveo irA^,
a D. Joaó Mafcarenhas que tinha

fuccedido a Manoel de Souza de Sepul- ^* ^'^'^^

veda no Governo da Cidadella : „pi-'"* ^^^'

35 ra fe felicitar com elle do í-oílo que

55 teriaó de viverem juntos : Qie lhe ^* ^^-^^

55 l^edia que fe naó admira-fc d'elle fa- ^^ ^"^^^

35 fazer entrar tropas na Cidade :

'^'^^° ^'^'

3, Que fendo-lhe dada a propricda-
^^'^^'*

35 de defta praça a elle lhe convinha

35 fortiíicala para todo o acontecimcn-

3, to : Qiic no mais poderia eílar cer-

35 to no aferro que elle tinha tido fem-

35 pre aos entereíTes da Coroa de Por-

33 tugal 5 o qual era fundado em huma
35 eílimaçaó naó equivoca 5 e de que ef-

3, perava dar-lhe cada vez maiores

35 provas. 55

Mafcarenhas refpondeo a eíla car-

ta com toda a civilidade que convi-

nha j porém os movimentos das gen-
tes de guerra , fendo já muito grandes

para naó caufarem violentas fufpeitas,

tomou as fuás precauçoens como ho-
mem prudente , e hábil. Enviou os
feus efpias para diferentes partes. Ef-
tes naó precizaraõ hir muito longe pa-

ra faberem os difignios do inimigo.

Os
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DE CAS-

TRO VI-

CE-REI.
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Os caminhos eílavaó cheios de conduc-
Ann. de çoens. As Cidades dos contornos le en-

J. C. chiaó de gentes de guerra. A' de Dia

1546. viam-fe checar todos os dias novas par-

- tidas , fem falar d'hum erande nu-
D. joao j

"^ -
mero de caras novas , que erao outros

III. ^^i»
|-^j^t-Q3 foldados disfarçados. Ao mef-
mo tempo Mafcarenhas teve avifo, que
Sofar tinha comprado hum Português

da lua guarnição para envenenar as

aguas da ciilerna , e lançar fogo aos

armafens da pólvora. Naõ precizava

mais cercificar-re da verdade das fuás

fufpeitas. Efcreveo logo ao Vice-Rei,

e aos Governadores de Baçaim , e de

Châul 5
para lhes dar avifo do eftado

em que fe achava , efperando hum cer-

co 5
que o inverno em que entrava de-

via fazer largo y e difícil. Fez fahir

todas as bocas inúteis , que meteo em
navios mercantes ; mandou comprar
mantimentos ás Cidades vifmhas ; fez

arruinar alguns edifícios , e tranfpor-

trar para a Cidadella rodas as ma-
deiras 5 e materiaes que lhe podiaó

fervir.

Neílas circunílancias Sofar che-

gou a Diu com os cfcolhidos das fuás

tropas 5
que confiiliaó em ^^ homens

Turcos 5 Mammclus , Árabes , Perlas,

Fartaques , Abexins , c Européos arre-

ne
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negados cie todas as naçocns. O ref- •

TO do exercito chegava a 20^ homens Ann. de

de tropas regulares , com hum maior J. C.
jiumero ainda de pioens , trabalhadores, j _ .^^

vivandeiros, e outras gentes de fervi-

ço. Chegando enviou faudar o Go-^* ^^^^

vernador , defculpando-fe de naó hir ^'^* ^^^^'

elle peíToalmente. Ivlafcarenhas da fua

parte lhe fez pagar logo a vifita por ^' ^^'^^

Simaó Feio Juiz do Porto , homem ^^ ^-^^'"

fabio, e prudente.
'^'^^ ^^^

Deíde eíle momento Sofar mof- ce-keu

trou o fundo das fuás inteiiçoens ,

pofto c[ue elle as córaííe com o pretex-

to da juíliça 5 e também do zelo pa-

ra o bem dos Portuguezes diíTe., que

55 fendo amigo d'elics , era da fua obri-

35 gaçaó vigiar, que naõ aconteceííe de-

5, fordem entre elies , e os feus vafia-

3, los
5
que para iílo mefmo tinha re-

3, folvido levantar o muro de fepara-

35 çaõ 5 em que tinhaó já concordado.

35 Ajuntou que pertendla mais
,
que o

35 porto de Diu foíTe cxcm.pto da fer-

35 vidaó 5 a que elles tinhaó fugcitado

35 os navios eílrangeiros , que aiii che-

33 gavaó : Que eíla fervidaô tinha fido

35 huma tyrania , de que elle os que-

35 ria libertar : Que era p-ara admirar

35 que hum punhado de gente vinda

5. do fim do mundo tivciíe oufaJo im-

Tom. III. V 3, pôr
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'-^ 5, pôr hum jugo taó odiofo em huitt

A-'N'. cie
53 paiz eílrani^eiro , onde tinhaó fido re-

]. C. 5, cebidos por mcroc , e que prefu-

I -46. .35
^"^"^^'^ muito á.\ prudência d'elies

5 para
- ,, que le houvelTem de oppor a requeri-
"^

,, m.entos taó juítos , em hum tempo
,, em que as íuas forças eílavaó cx-

- 3, tinclas, nas circunftancias em que el-
E. joao

^^ ^^^ tinhaó allienado todas as vonta-
DE CAS-

^^ ^^^ ^ ^ ^^ entrada d'hum inverno
TRO M-

^^ q^ie lhes fechava a porra a todos os
*^^'^^^'-

,, íoccorros. „
Feto tendo trazido eíle recado,

Mafcarenhas , por parecer do feu Con-
felho , enviou o mefmo Feio com o
orifMnal do tratado feito com Suítaó

Mahumud , dizendo „ que eíle tratado

dcvcndo4hes fervir de regra
, poria

da fua parte todas as facilidades para
^1

3)

53 a fua execução. Forem que antes

5, de confentir que lhes fizeíTem algu-

,, ma infracção , eiic eftava refoluto a

„ morrer , e a dar até a ultima pin-

„ ga do feu fanguc com rodos os

5, jeus. 55 Sofir , que naó queria fc

naó romper , fe portou com muita

violência , clefpedaçou o auto ,
pilou-o

aos pc^s 5 fez prender Feio com ou-

tros dois Portiiguczcs 5
que íe^ naó

acautelarão baftantemente. Defde o
mefmo dia 11 de Abril de 1546 hu-

ma
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^ia multidão de índios veio tumultu —
ariamente, e fem ordem, a fazer huma Ann. de
dcfcarga d'arcabuzes , e de flexas con- J. C.

tra a Cidadella. i^x6.
A Cidadella de Diu reparada, e \

augmentada por D. Garcia de Noro- ^* Joao

nha 5 tinha entaó fobre a face que '^^* ^'•^'*

olhava para á Cidade fete baluartes

,

ou baftioens com íuas torres , com.- '^' ^^•'^^

prehendendo também o do meio do ^^ ^^^"

rio. Tinhaó demolido o da Cidade dos '^^^ ^'^"

Rumes
,
que eílava leparado da Cida-

^^'^^'»

delia , e tinha feito mais mal do que
bem no primeiro cerco. Maicarennas
fazendo murar as grandes portas , pa-

ra fó deixar os poftigos livres , e as

fuás pontes levadiças , dcílribuio os

poílos aos melhores Oiíiciaes d'eíle

modo. Pôz Fernando Carvalho no
baluarte do mar com trinta homens y

no de S. Thiago , Alonfo Boniflicio ;

no de S. Thomc , Luis de Souza;
Gil Coutinho teve o de S. Joaó; An-
tónio Peçanha o de S. Jorge onde eí-

tava a porta nova. O baluarte do por-

to que chamavaó também de S. Thia-
go 3 foi ccnmiettido aos dois Irmãos y

D. Pedro 5 e D. Joaó d'Almeida 3 o
da porta velha a António Freire , c

as duas couraças que cílavaó de fron-

te das portas a João de \^enczeanas ,

V ii e
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e a António Roclr^gues. Cada hum
Ann. cie cieftcs Officiaes rcve 20 ou ]0. fol-

J. C. ciados : Mafcarenhas elcolheo huns

i<46. fincoenta para acudir a roda a pane
- fegundo a precizaó.

D. joAO
p^^^^ começar a meter maõ á obra,

ui. KEi.
|.QmQ,| Sofar huma altura no quartei

, da Cidade dos Rumes , na diílancla d'
p. jOAO

j^^j^^ ^jj.^ d'arcabu2 , donde defcu-
3>E cAb-

|3j.i^5 melhor a Cidadclla , onde fez fa-
•jRO VI-

^^j. j^^^^ baluarte de pedra rerraplana-
ti--REi. ^^ py^ detrás, com luas Calamatas 5 lua

muralha , e leu parapeito. Eíla obra

que foi feita na noite de 21 para zz

a força de maós admirou extraordina-

r'amente os Portugueze>
,
que naó po-

diaò efperar huma taó grande diligen-

cia. Nas duas noites ícj^uintes tez ou-
tros dois fimilhantes , tirando para á

outra borda do rio fempre na dcfci-

da 5 porque o terreno hia cm efcar-

pa 5 e fez ellevar cortinas d'hum ba-

luarte ao outro da altura de dois ho-

mens. As batarias plantadas fobre ef-

tes baluartes atiravaó durante o dia ;

porém os pioens ío trabalhavaó de noi-

te 5 cuja cícuridade Ifies era mais favo-

rável. Tito naó obllante como dcUes
havia huma multidão prodi^^iofa, o fo-

^o da praça , c principalmente o do
baluarte do mar lhe caufava hum Ciran-

de
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(de drimno por nunca errarem tiro. -

Era de luma importanci?. para os Ann. de

inimigos o tomarem cile baluarte , ]. C.

que metcr.do-os de poíTe do Porco
, 1^4.6.

lhe dava ainda mais raciiidade para ba-

terem a praça. Sofar tinha refcrvado ^' ^^"^^

para eíle efteito hum grande navio no ^''* ^^^*

qual fez elevar huma grande torre de

três eftancias 5 onde 2C0 homens podiaó ^* ^^'^^

combater. A maquina era quan-fimi-^^
^^'^^

Ihante á que tinhaó preparado para q''^^^^^"

primeiro cerco ;
porem eila naõ te-^^'^^'*

ve melhor íorte. Os que eílavaõ de
fentinella no airo das torres da Cida-

della 5 avizando ao Governador dcfta

maneira , deo eíle ordem a Diogo Lei^

te , Capitão do porto
,
que tcmalTe 20

homens eí colhidos em dois catures ,

além dos remeiros , que eraó efcravos

Guzarates forçados , e que fclTe quei^

mar cfta maquina, quando a noite o fa*

voreceííe. Poílo que vogaiTem com
remos furdos , e que tiveíTcm o cui-

dado de encubrir o fogo dos mor-
roens , foraó prefentidos. Sofar que
rondava , foi o primeiro que os deícu-

brio , e fez tocar á rebate. Na incer-

teza deíle rebate , naõ fabendo cada

hum aonde correlTe , a Cidade eile-

ve toda em coníuzaó , e cheia d'ei-

panto. Com tudo o mais concurio fe

fez
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fez para o Porto ,
que retumbava com

Ann. ds clamores, e tiros dados fem ordem. Lei-

J. C. te, e os feus por iíTo fe aprelTaraõ a dar

1^46. ^^'^^ *-^ ^"'^ emprefa. Lançaraó-lhe as

- luas panellas de fogo
,

porem ella
D. -^C)-*-^

cf^^y^^ i;a^5 defendida com couros crus,
111. REi.ç

ervas ,
que o fogo naò pode pegar.

, Depois de admirarem hum efFeito taó
D. joAO pQu^Q efperado , e que lhes pareceo
DE CAS-

j^,j^ prodigio 5 alguns dos mais refo-
TRo VI

i,^-^Qs entrarão para dentro , desbarata-
cE-REi.

j.,^^ Qg poucos 5 que alli eílavaó para

a guardarem : cortaõ os o cabos , lan-

çaó-lhe os feus guropcs , e entre hu-

ma forriada de flexas , e arcabufes , a

rebocaó ate á Cidadella entre os ba-

luartes do Porto 5 e do mar , onde a

queimarão muito foccegadamente, com
grande difgofto de Sofar ,

que bra-

mia de raiva, e defefperaçaó.

Malograíia efta tentativa pelo va-

lor dos Portuguezcs , Sofar nao pen-

fou mais do que em adiantar os feus

trabalhos da parte da terra. Aperfei-

çoando a lua primeira linha d'huma
borda do rio á outra, avaladou as fuás

trincheiras com muros de pedra , da
mefma forte que os primeiros ,

porem
taõ cortados , e entrelaçados , que
formavaó huma cfpccie de labirinto.

Conduílo-os muito perto do fol^o. Ti-

rou
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rou dohi outra linha íiiniihanrc a primei

ra que fortiíi:ou tamLcm com baluar- Ann. de

tes 5 e rcdiuos , onde plantou huma J. C.

numcrofa artill-icria. i54(í.

O dezaíoíTc^o tinha canfado Maf-
carenhas , e os ciuiados. Eítavaó no ^* Joao

fim de Maio. Na5 apparccia loccorro "'" ^'^^*

algum. Naõ tinhaò pólvora íe naó
Í»ara hum mez. O inimigo adiantava- ^* ^^'\

c fcmprc : condufia-fc com todas as rc- ^^ ^'^"^

gras : a Tua artilharia «era fervida por ^^° '^'

mcilres hábeis. Ag peças eraó d1ium ^^"^"^'»

tal calibre , e a pólvora era taó íina

cjue as balas furavaõ hum Gabiaó de
parte a parte. O inverno principiava,

c 03 meimos ventos , que moílravaS
tirar aos fitiados toda a erperança de
ícrem Ibcccrridos , eraó os mais favo-

ráveis que os inimií;os podiaó deícjar,

para trazerem huma frota auxiliar de
Turcos , fegundo o rumor que tinhaõ

dÍA'ulgado 5 com o diíignio úc os inti-

midar.

Neíui agitação apparcccraó oiro

velas
, que pela derrota, que ellris íaziaó

julgarão fer o foccorro taó cfpcrado.

Era eftc com clíeito D. Fernando de
Caílro o mais moço dos filhos do Vi-
ce-Fvei , que feu pai tinha feito partir,

contra o rigor cio tempo , iobrc 03

primeiros ayifos das trincheiras do cer- _

CO.
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-CO. Tinha fofrido no caminho hum
'Ann. de violento mar

, que lhe tinha deitado

J.C. parte dos navios a Baçaim
,
parte a

ica(5
Chaní , onde íe refugiarão. Porem el-

'

, le reíiílio contra a tempeftade , e en-
D. Jc^^^trou no Porto de Diu com oito ca-
iu. RET.

^^^g^ ^ Guarnição depois d'efl:e rcfor-

^ fo fe achou com 400 para 5C0 homens
D. JOÃO pç|^ maior parte Fidalgos , e volun-
DE CAS-

ç^^JQg ^ qye tinhaó cubicado ganharem
TRO VI-

j-ionra nefta occafiaó, féguincio a for-
cE-REi. 1-1, p 2^ (ie D^ Fernando. A praça fe

achou ao mefmo tempo mais conten-

te , pelo augmento das muniçoens , e

viveres. Os poftos foraó reforçados ,

e efte Cavalleiro moço cheio de fo-

go , e que amava a gloria ,
quiz ter o

de S. joaó ,
porque era o mais fraco.

Os citiantes íe confolaraó da che-

gada deíle fraco foccorro , a refpeito

das conjunéluras do tempo , com o
do leu Sultaó , que vindo de Champa-
nel ao campo , feguido de toda a fua

Ccrte 5 com hum corpo de iO(;Jj ca-

vallos 5 convidado por Sofar
,
que li-

fongeado de redufir logo a praça , lhe

procurava a honra de a tomar. Fez-fe

na fua entrada hum taõ grande eílron-

do de artilheria , clarins , trombetas ,

e todos os inílrumentos militares , que
naõ poderão rufpcitar fe naó alguma

;iran-
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cava por muitas partes ao mefmo rcnv
Ann. <íe po. Elevou dois redluéiõs de tronte dos

J. C. Bartiocns do Porco , e de vS. Joaõ.

i<a6. ^'^''^ terceiro defronte do Baíliaõ de
', S. Thomé. Chamaraõ-lhe o Rjirnojo

^

D. joAOpQj,
^^j. entrelaçado com ramos , e

III. REI.
i^roncos d'arvores , para o flizcrem mais

, íolido 5 e era taó alto , (]ue igualava
D: joao

^ Cidadclla , e dcfcubria inteiramen-
ifE CAS-

^g ^ praça. A fua ardlheria com tu-

do jogava terrivelmente. Tinha peças

de enorme grandeza , e principalmente

hum morteiro que deitava pedras de

6 pés de circumíercncia. He verdade

que elias fizeraó pouco damno , c que

fendo morto o que fervia o morteiro,

ficou abfolutamente inútil pela pouca

dcílrefa do engenheiro que lhes íuc-

ccdeo. Por''m o canhaó lazia hum el-

feito prodigioib. Os Baftioens eftavaó

quafi todos abalados. O de S. Tho-
ir.c eftava fendido d'alto a baixo , e

ameaçava inteiramente ruina. Para re-

parar todos eftes damnos , jMafcare-

nhas fez liuma cortadura com hum
muro de 20 pcs de largo. Levantou hu-

ip.a nova torre , toda unida ao de S.

Thome , e fez hum Cavalleiro mui-

to peno d,t Igrcjq , e do Baíèiaó de

^\ Thingo do Porto, fobre o qual fez

montar duas groífas peças que fez

apontar íobrc o Kamofo. A
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A artilheria da praça naó tazia

o menor damno nos inimií^os. MaTca- Akx. de

renhas mudando-a de firuacaó , fegun- J. C.

do as diverfas precizocns 5 tirava lem- 1^4^.
pre huma grande vantac;em. E como
o tempo dos trabalhos era o da noi- °* ^° '-^

te 5 diípôz nos íolTos , de efpaço em '"* ^^''*

efpaço 5
potes de materiacs oleoíos ,

e inflamáveis , que lançando huma ^' ^'^'^^

BE CAS-
grande claridade , faziaó melhor co-

^

nhecer os trabalhadores. A multidão
'^^^'^ ^^"

era taó grande , que davaó poucos ti-
^^^^'•

ros inúteis. O General inimigo para

cncubrir as fuás perdas , fazia deitcir

os corpos mortos nas obras que edi-

ficava 5 e fazia levar diante de fi eíia

multidão fraca de obreiros a golpes d*

aUange , e pontas de dardos , de for-

te que eftes infelices eraó obrigados

a avançar , igualmente obrigados pe-

lo temor de duas mortes quafi inevi-

táveis. Naõ obílante eíle continuo tra-

balho 5 o Ramofo foi inteiramente

desfeito 5 e com a fua ruina livrou

Mafcarenhas do defalTocego que lhe

caufava.

Poílo que algum difgoílo dif-

fo teve Sorar , com tudo nan fc

defanimou : tinha adiantado as A:as

linhas até á borda do foifo , e empre-
hendeo encheio. Como Manoel de

Sou-
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ruinas das voíTas muralhas ? Somos

55 nos raó formidáveis , que vos naõ Ann. ^de

53 u féis moflrar-vos ? naó era aílim no J. C.

\o 1^46.35 tempo d'António da Silveira : em

55 homens que fabiaó fazer face ao ini-
^^ ^^^^

„ misro , c atracar a tempo. Naô fe ,,* ^^

55 conlcrvavao como mulacres 5 lem-

55
pre no abrigo das fuás cazas. Ou

^^^ j^^-

5, o voílb Capiuaô he hum fraco, que ^^ ^^^^

55 pocm freio ao voíTo valor , ou vos ^^^ '^^^^

55 mefmos o fois , que naõ oufais fe-
(_.£.re,

55
guir os movimentos do feu. ,,

Eftes difcurfos , ainda que capa-

zes de ieduíír 5 e perturbar a ordem
da fubordinaçaó

,
por huma falfa idéa

de valor 5 picavaó menos Mafcare-

nhas 5 do que o picava o naó poder
perturbar o trabailio do inimigo , que
ie adiantava fempre. Eífava elle ncf-

tas perplexidades
,
quando alguns foi-

dados que tlnhaò vigiado na praça ,

lhe fizeraõ notar, que neíte lugar ha-

via hum íubterraneo , onde n'outro
tempo havia hum poftigo , que hia dar

ao foíTo. Logo o fez deílapar 5 e lim-

par. Pôz toda a fua gente a dcfpe-
jar o foiTo 5 á medida que o inimigo
fe esforçava para o encher. No que
ganhou por dois modos , porque ao
mefmo tempo que iiludia toda a fua
induílria

5 proviu-fe de materiaes quç
CQ-
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começavaó a í-aUar-lKe , teiido-fe já

An'n. de fervido de quafi rodas as ruinas das

]. C. cazas , que tinha demolido para eíte

I5d6. cfí^eito.

Era precifo ufar de precaução pa-
D. jcAO

j-.j^ qj^^g Q fj3y artificio naó foíte def-
III. REI. cubcrto. O que íè fez com feiicida-

, de por alguns dias. Tirando os ma-
D. joao teriaes debaixo , deixavaó huma ef-
DE CAS- pecie de vácuo , que ahatendo-fe pou-
TPvO VI- (-0 a pouco y favorecia eíte engano ,
cE-REi. porém lílo naò podia durar muito tem-

po. Os inimigos admirados de verem
tantos materiaes abforvidos , deiravaõ

muitas vezes o prumo para fondarcm
o que ainda rcíl:ava para encher. Fi-

nalmente perceberão que o montaó
diminuia cm vez de crcfcer. Nefèe
tempo o vácuo fe abateo , e os ini-

migos 5 que naó conheciaó ainda o do-

^ lo 5 fentiraó os Portuguezes viva-

mente occupados com o feu roubo.
iSofar foi d'iíl:o inílruido , e taó cheio

de peíar como de admiração a refpei-

to do Governador ,
que efcapava a to-

ílos os feus enganos
, quiz-fe certificar

do fiiàlo por fi melmo. Correo á

trincheira , moftra-fe por íima ào pa-
rapeito fem milita reflexão , vé tudo :

porem no mcfmo inílante hum tiro d'

artilheria atirado ao acafo , lhe levou
a
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a cabcç.i com a maó direita, cm que-* *

fe tinha eiicoftado para contemplar Am>. de

com mais dcfcanço , e comodidade. J. C
Naó podia acontecer couía. dc*^!^.^^

maior defordem para todo eftc exer-

cito , do que a morte defte homem, ^* ^^^^

que (o d'cile era a alma , c o mo-^'^* ^^^'

bil. Scntio-a ellc taó vivamente, oue
por oito dias íucccílivor» eíleve em hu- ^' ^^*^^

ma inacção apparente , de que os íi- ^^ ^^s-

tiados, Guc naó podiaó adviníiar a cau- '^^^^^ ^i-

fa , íe admirarão , e que á excepção, í^e-PvEi,

d^alguns tiros d'arcabus atirados ao
acaío , naó fez movimento algum.
Naó eílava elic menos perturbado na
interior. Dividio-íe em facçoens , e
íc repartio tanto , que quafi nada fal-

tou para que naó íe dicipafle. Huni
Baniane tendo-fc aproximado á Ci-
della , lhe levou a noticia , que nav>

eíperavaó mais gortoía do que o feliz

momento di íua libertação. Porem o
lilho de Sofar

3
que tinha tomado no-

me de Rumecaó , e era General da
artilheria , moço de 25 annos, cheio
de fogo , e de valor , e que com a
experiência tinha todo o merecimen-
to de feu pai , animou também to-

dos os efpiritos , e os condufio de m.o-

do
, que o exercito o nomeou para

General. Eíkx efcolha foi confirmada

por
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por SuItaó Mahmud , a quem ellc foi

Ann. de dar conra do ertado das coilas ,00
J. C. fez de modo entrar no eípirito da fua

1^46. vingança
5
que elle Príncipe mandan-

D. joÂó ^'^"^ ^^^ ^^'^^^ poder difpotico , e or-

111 REI, ^^^^ muito apertadas, lhe dco ao mef-*

mo tempo novos foccOrros de dinheí-»

ro ; e fez partir pouco depois 4^ . ho^'

mens de reforço , com hum grande

numero d^outros obreiros que vinhaó

de todas as partes , e fe rendiaó

fem ceííar , de forte que a perda de

homens naó fe conhecia nefla muiti*

daó.

Defdc os princípios de JuLho , ten-

do o exercito inimigo feito as ulti-

mas honras a Sòfar , com toda a mag-
jiiíicencia militar , e todas as moftras

<ie fcntimento dividas a hum laó gran-

de homem , Rumecaõ feguindo os pro-

jeólos de feu pai , trabalhou em encher

o foíTo entre os baluartes de S. Joaó,

e de S. Thomé. Fez levantar duas Tor-
res de páo nos lugares onde tinha íl-

po o Ramofo , c em cada torre af-

lentou dois Bafalifcos cada hum na fua

cafamata. Deitou galarias no mefmo
foíío 5 onde os trabalhadores eílavaó

cubcrtos. Aplícou-fe principalmente a

tornar inútil o poftigo que tinha fer-

vido aos fráados para dcfentupírem o
foíTo^
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folTo 5 e obrigou Ivíafcarenhas a mu •

rallo a elle mefmo por cicntro. Final- Akk. de

mence fez lolar tantos materiaes , que J. C.

coiife^uio encKello. ic^c.
Duas groílas peíTas d^artilheria

que o Governador tinha feito aíTef- °*^ ^^^

tar no Baíliaó de S. Joaó , naó po- "'* ^'^^'

deraó impedir o fuccclTo d*huin traba-

lho taó grande, e taó coriiinuado. Lem- ^' ^

brou-fe também doutro eftratagema ^^ ^''^^'

que lhe aproveitou melhor. Porqu
vendo que os maiores intupimentos que
fe tinhaó feito no foiTo eraõ de paos
de palmeiras inteiras , e carcaíías de
bateis , fez-lhe lançar barris de alca-

trão aceios , e fez deccr per cadeias

de jferro faxinas breadas. Os inimi-

gos fizeraó todo o esforço paia apa-

gar o fogo 5 com barris d'agua que
lhe deitavaó continuadamente : porém
p fogo do alcatrão ateado na madeira
verde que o toma mais dificilmeiíre ,

porém que toman:lo-o , he muito mais
afpero , e mais violento , o incêndio

tomando forças pela agua que lhe dei-

tavaó 5 queimou 5 e calcinou toda a

matéria que achou ate as pedras , e re-

dufio tudo em finzas.

A neceilidadc d'hum novo foc-

corro começava a oprimir os íltiaios.

Tinhaó-fe já paííado dp inverno 3 ou
Tom. III. X 4
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4 mezes , porem reílava ainda quaíl

AnxV. deoucro tar.to. O inimi^^o eilava no corpo

J. C. da praça. Os combatei de maó a ma

5

1546. vinhaó fendo frequentes. As muniço-
- ens 5 e os viveres tinhaó diminuido

r). J°^°
confideravelmente : reílavaõ ío 200

ui. REI.
]^Qj^gp5 ^ muitos eftavaó feridos , e in-

- capazes do fcrviço. Os que eílavaó
D. JOAO

^j^^ eílado de trabalhar , naó defcan-
DE cAi-

çavaó nem de dia, nem de noite j quaíi
TRO VI-

,.qJq5 eílavaó abatidos com vigílias ,
cE-REi.

g trabalho. Os foldados começavaó já

a tomar medo. Defte modo o Gover-
nador 5 julgou precizo efcrever de no-

vo ao Vicc-Rei , e de lhe enviar hum
homem de confiança. Foi eíle Joaó
Coelho Vigário da praça , homem de
valor que atFrontando os maiores pe-

rigos em hum catur com 12 remeiros,

chega a Baçaim5e Chaul, d'onde conti-

nuou a lua viagem por terra até Goa,
O dimno que o incerulio tinlia

feito a Rumeraó , bem longe de o
dcfcorfoar, fó fervio de mais o obílinar.

Tornando com novos reforços , e á

força de maós fazendo tranfporrar pa-

ra o foífo até os materiaes dos muros,

e redutos os mais apartados , e que
tinhaó fido o prnneiro trabalho da
cerco , confoguio igualallo , e enche-

lo até ao pé das brechas , e até

ar-
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arrumar ao Baíliaó de S. TLomc —'

os maftros de navios armados com Aí:n. de

rraveiTas em modo de efcadas para fu- J. C.

birem d'aíralto. Porem antes de che- i^^^,
gar a iílo

,
qulz tentar no principio

a difpofiçaó dos fitiados
,
para ver ie ^* ^^'''^

poderia redufilos a confentir em ha- '^'* ^^''

ma decente capitulação. Para o que
fe fervio do preílimo de Sim.aó Feio, ^' ^°^^

ue tinha prefo. Feio fe apreíentou ^^' ^^^'

ebaixo da praça , á entrada da noite,
'^^^^ ^'^'

e requereo taiar. .EfcutaravS as íuas pro-
*^^"^^'*

pofiçoens. As condiçoens eraó todas

muito vantajozas, e taõ honrozas, quan-
ta podiaó Ter. A refpofta de Mafca-
renhas foi por extremo altiva. „ Difr

,5 íe que naó queria entrar em algum

jj tratado com liuma Naçaó pérfida, que

5, naó fabia guardar nenhum : que fe

55 as ruinas dos feus muros naó po-

5, diaó derendclio , iria bufcar Pvumecao

55 até na fua tenda , e abriria huma
5, paíTagem a traves dos feus inimigos ,

5, e fobre hum montão de corpos mor-

55 tos : Falando depois a Feio 5 lhe dif-

55 fe no que refpeitava a elle
5
que fe

yj intentaíe daqui cm diante preftar

53 o feu indiano miniílerio a ílmilhan-

5, tes propofiçoens , elie lhe faria ati-

5, rar como a hum traidor . e hum ar-

,5 renegado.
,,

X a Re-
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'— Repelido com eíla refpoíla , Ru-

Ann. de mecaó fez no ourro dia dar hum af-

]. C. falro ao Baíliaó de S. ]oaó , onde com-

IC46. ivsinàctwd D. Fernando de Caílro. Co-
- meçou elle lo duas horas antes da

r. JOAO
j^Qij-g^ jjfg verdade que iílo foi fò hu-

111. i^Ei.j^^
espécie de enfaio. Os inimigos fe

, aprcfentaraó com huma grande detcr-
D. JOAO

jp.jf-iaçaõ, grandes gritos , e hum gran-
DE cAb- ^^ eftrondo de inílrumentos. Trinta
TRO VI-

fQ alojarão logo fobre a brecha onde
cE'REi. foraó íeguidos de outros muitos. Po-

rém foraõ recebidos com tanto vaíor,

que obrigados d'Kuma parte peia noite

que fe avifmhava, e d.i entra pela re-

íiilencia que achavaó , o General fez

tocar á retirada depois de ter perdido

mais de 50 dos feus , fem falar dos
feridos , em lugar dos Portuguezes que
fó 'oerderaó hum homem.

Eíla tentativa naó tendo fido feita

fc naó como huma dispofiçaó d'hum af-

ícilto geral , Rumccaó , ou porque foíTe

devoto 5 ou porque foubeflc que a Reli-

gião he hum poderofo motivo para

condufir o povo , e o animar ,
quiz

preparar-fe com preces publicas
,
que

Fez fazer no leu campo , na noite de

24 para 25 de Julho. Fernando Car-

valho 5 que do baluarte do mar per-

ceheo eííe movimento dos inimigos

pe-



DOS PoRTUGUEZES , LlV. XI. ^1^

pelo numero das fuás tochas , e ar

chotes , meteo-fe em hum efcalcr , e An::, de

fc aproximou da terra o mais c|ue põ- J. C.

de: Porem íendo delcuberto , foi obri- i^ta^,

gado a contentar-fe com dar avizo

ao Governador para que eíliveíTe pref- ^* ^^""^

tes, julgando de tudo o que tinha vif-
^^^' ^^''

to 5 que naó tardaria muito em Ter at-
.-,^^ L ^' JOÃO
tacac;o.

Com effeito defde a mefma noi- ^^ ^^^'

te duas horas antes de amanhecer ,
'^^^ ''''

Rumecaó , e Jufarcaó fizeraó avançar
^^"^'^'*

as fuás tropas em três corpos para os

baluartes de S. Thomé , e de S. Joaó,
onde commandavaó Luis de Souza ^ e

D. Fernando de Caftro para á cou-
raça onde eftava António Façanha

, que
naó tinha mais do que ruínas para
defender. No momento do feu reba-

te, os firiados gritando por San-Tiago
padroeiro das Eipanhas , e tomando
por feliz prefiigio ferem atracados no
dia que a Igreja celebra a fua Fei-
ta, voaó de roda a par.e ás brechas,

olhando cada humi d'elles para eíle

dia , como o que devia decidir da for-

tuna da índia , e onde era precizo
vencer , ou morrer. A determinação era
a mefma d'ambas as partes , e navó ha-
via^que temer fe naó que a noite enco-
brilTc , e confundiíTe d'aiguma forte o
valor de tantos valerozos. Tan-
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Tanto que o combate fe inflamou,

A--, de e fe fez inais hcrrivei pelas trevas ,

j. C. pelo claraó dos fogos ^ e artifícios ; o

j.^/C eílrondo da artilrxria, e mofquetaria,
' '^\ 03 gritos dos feridos , e dos combat-

D. jo.-vO
rentes , os ciuiados tinhaõ maior perigo

III. REI.
^^ parto d''ondc menos o eípcravaó.

, Alguns Ibldados de Juíarcaó tendo-fe
D. JOÃO

ini^^fQriíiíido ao longo do mar na bai-
DE CAS- ^^ mar 5 onde a Fortaleza eftava de-
TRO VI' fendida Í6 pela altura dos rochedos ,
cE-REj.

,^j]- pozeraó a eP alada , e entrarão

para dentro. Maicarenhas alli tinha

poftauo hum pequeno corpo de guar-

da por cautela. Porem as guardas ,

naõ remendo nada d'aquella parte , ti-

nhaõ abandonado o feu poflo, para cor-

rer aonde os chamava o leu valor ,

fem darem attençaó ás leis da guer-

ra.

Dois d'eAe3 com tudo perceberão

que o inimigo razia cfcalada á luz das

panelas de fogo , que lançavaó os

combatentes fobre as brechas. Avizaó
d'iíro Mafcarenhas

,
que encontrarão

procedido íómcnte d'hum. crcado
,
que

riia diante d'cllc com hum archote.

Logo cile fentio a confequencia que
havia para naó cfpalhar hum rumor
d'efl:a natureza , que podia defordenar

03 mais vale roz os no forte da acçaó.

Re-
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Reteve em fim hum d:íles íoldados , —
e enviou o outro , a fim de unir a A ::. :le

fi roda a gente que achciíie erpalliada J. C.
pela Cidadella 5 depois de lhe impor j~^^^
ordem de fe^redo. Hum momento de- "* ,

pois 3 a mcfma noticia lhe foi confir- ^' ^^-^^

mada por hunia mulher, a quem or- ^''' ^''^-'*

denou que o íes^uiíTe.

Com tudo os hiimigos íc tinhaõ ^' '^--^

introduzido nas cazas , e ji ie occu- ^^ ^'^~

pavaõ em as roubar. Al^.umas mu- ^^'-* '^^"

Iheres a quem tinliaó pedido o leu <^^'f-^**

dinheiro , os prenderão tomando meios
piques 5 e CS tinhaõ como filiados ,

mais pelos feus gritos , e a incerte-

za onde fe achavaó , cm hum lugar de
que naó íabiaó as eílradas de nenhum
medo. A refoluçaó deitas mulheres
com tudo foi a falvaçaó da prnc.i.

Mâfcarenhas , aquém fe tinhâó unido
muitas peíToas , teve tem.po para che-

gar , e os expuliarcm das cazas, or^.'

de muitos foraó degoíadcs pelas mef-
mas mulheres. Dali fublndo ;Í3 murar
lhas 5 achando hum corpo de 30 os
repelio taó vivamente que os obrigou
a precipitarcm-fe de fima dos rochedos,
que os defpedaçaraõ. Fez o meírno
a outros , que tinhaó fobido depois
í^elo mefiiio lu^ar , e os obrigou a
le precipitarem aa mefma maneira.

Nâõ
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L»E CAS-

TRO VI-

Ct-R£l.
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• Naó foi eíla a única occníi.iõ .em
ANN.^dcqne as mulheres íc aiTígnahiraõ nclle

J. C. cerco. Naó ccaeraó eilas em nacia ds

154^. ^o primeiro. Falaõ principalmente d'

Tr^ . A ^'"^iT^-^ líabei Fernandes , e d^ontra ífa-

IH REI
--^"^ '^'^"deira 5 mulher do Cirurgião mor,

* a qual foi morra , depois de dar iodas

as provas do mais aito valor. Eítas

animavaó as ourras , c todas juntas d'

hum commum acordo repartirão os tra-

balhos do cerco- 5 acarretando as pedras,

fornecendo armas , íoccorrendo os fe-

ridos 5 c algumas mefmo milVarando-

fe nos combates com tanto animo , e

refoinçaó , como os homens mais de-

terminados.

Livre do inimigo pcrigozo Mafca-
renhas, corrco ás brech;is onde o com-
bate tinha fido mais violento. Os Por-

ti":2;ucze3 viclorioíbs tinhaõ rechaíTado

os fiuiantes ; porem tam vicloriozos co-

mo eílavaó, comcçaò a desfMeccr aba-

tidos com o trabalho. A preiença do
Governador lhe animou o valor, ca ac-

ção começou com mais vigor. O dia era

chegado , e diftinguiaô melhor os obje-

6I0S. Os dois Gencracj inimieps, enver-

gonhados do eílrago dos feus , rornaraó

ainda ao poílo , e o fuítiveraó aié quaíi

o m.eio dia , ora vencedores , ora ven-

cidos. Com tudo a rcrificncia foi fcm-

pre
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pre tal 5 e a artilheria dos dois balu-—

—

;irtes do Porro , e do mar 5 carregada Ann. de

de metralhas 5
produfio hum tal eíTei- J. C.

to batendo as brechas de perro ,
que i^^6.

Rumccaó foi obrisado a mandar tocar -

a tenraca , depois de ter perdiao mui-

tos eíl:cndarres 5 e bandeiras, e deixan-'"'
^^**

do fobre o campo de batalha i^^CO
homens, entre os quaes foi Jníarcaó,^'

^^'^

a quem feu fobrinho fuccedeo com o ^^ ^'^^~

mefmo nome , ou para m.elhor dizer
'^^'^ ^^^

com a mieima qualicladc. Naó houve-
^^'^^^'

raó menos que dobrados feridos , e

toda cfla acçaó cuftou poucos iiomens
aos Portuguezes, com numi grande nu-
mero de feriíios. Dois dias depois Ru-
mecaó deo hum fimiihantc aííalto , po-
rem naó teve m.elhor fuccelTo , e a
perda naó foi menos confidcravel.

Em todos efíes atraques os arti-

fícios , e os fogos que deitavaó d'hu-

ma 5 e outra parte faziaó hum effeiro

tejrivel : porem os inimigos padeciaó

muito mais. Porque como eftavaó to-

dos veftidos de leda , e de aJgodaó ,

o fogo fe unia a elics d'hum medo
mais prejudicial , em lugar que os Por-
tuguezes armados de todas ?s peíTas ,

que tinhaó boas luvas , com botins de
coiro , e vcílidos de Iam , ou de coi-

ro , fe prefervavaõ muito melhor. O
Go-
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* Govcniador tinha cuidado de os pro-

Ann. de ver , e quando a mareria lhe faltou ,

J. C. fez cortar huma bela tapeíTciria de coi-

ic4(3. ^^ dourado , que clle tinha nas fuás
*

, falias 5 e a rcpartio por ellcs.
D. JOÃO Mahmud impaciente de ver que
III. REi.ifie dilatavaó o cerco, lhe enviou ain-

, da i5(i. homens com novas ordens a
D. JOÃO Rumecaó ,

para por em maior aperto a
DE CAS-

pi-^ça. Rumecaó que tombou cftas or-
TRO VI- 3gpg como reprehençoens da fua de-
fcE-REi. ip^ora 5 refpondeo ^ que o Sultaõ po-

dia defcançar , que elle lhe havia ver

o fim 5 ou aili havia morrer. Sobre
illo fez levantar huma nova obra de-

fronte do Baftiaó de S. Thiago , don-
de defcubria inteiraniente a Cidadella,

de modo que ninguém podia fubir fe-

guramente aos muros. Fez eílender ao
mefmo tempo hum novo muro para o
Baftiaó de S. Joaõ , onde cavalgou hu-

ma nova bataria. O Governador rece-

bendo huma grande imomocjidade de

fe ver aílim dominado , arrifcou huma
fortida de noite , condufida pelos dois

irmãos D. Pedro , e D. João d^Almei-

da 5
que na frente de cem homens po^

zeraó toda a obra por irrra , antes que
Rumccaõ, pafmado à\\x atrevimento,

e períuadido de que os fitiados titihaõ

recebido algum foccorro , pofeííe as

fuás
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fuás tropas em ellado de fe lhe oppor. —
Marrini Botelho íe^uido cc dois vnle- Ann. de

roíos, fez o mefmo ao muro da no- ]. C.

va battaria. Em quanto rechafibu as 1^46,
guardas que alli vigiavaó , os íeus pio- '

ens o demolirão , c Botelho tornou

para á Cidadella levando nos feus bra-

ços hum valente Nubiano , que Í6 ti- -
"^1 r 1 r 11 ^' JOÃO
nha oulado razcrlhe cara.

Rumecaõ unindo a induílria á for-

ça aberta , e procedendo íegundo as

regras da guerra , unio o mineiro ao
Baftiaó de S. Joaó. Mafcarenhas tinha

feito algumas contraminas em diferen-

tes fitios da praça ; mas ou porque naõ
creíibm que os índios tivcílem d'iíío

baftante ufo , ou porque a habilidade

de Rumecaõ tiveílc divertido a atten-

çaõ dos fitiados com outros movimen-
tos 5 naõ fe tinhaó apercebido do feu

trabalho. Tanto que a mina efteve

prompta , ufou d'hum novo artificio :

fez paíTar á Cidadella hum dos feus
,

que fingio fer hum defenor. Pergun-
guntado o traidor ^ e afièclando huma
grande candura , difíe : „ Que o Sul-

5, taó Mahmud opprim.ido por huma
55 irrupção

,
que o Rei dos Patancs fa-

55 zia nos feus eftndos , tinha enviado

55 ordem a Rumecaõ de levantar o ccr-

53 CO para hir procurar o inimigo : Quo
5, Moja-



E.
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O baluarte. Obedecerão elles: porém—

—

Diogo de Reinozo , Official velho eANN. de

experimentado , a quem o Vice-rei J- C.

tiiina recomendado leu filho , levado 154(3.

fem razaó d'huma valentia de moço
imprudente , fez irrizaó da ordem do ^* ^^""^

Governador ,e fez tornar roda a gente: ''^* "^'*

tanto que fubiraó rebentou a mina.

O baluarte faltou inteiramente , com °* ^^'^^

hum taó grande eftrondo , e efeito ^^ ^^^'

que alguns foraó lançados entre os ini-
^^^ ^'^"

migos 5 outros na Cidadella , c o ma- ^^"^^^«

ior numero fepultado debaixo das ruí-

nas. De quafi cem homens fó ficarão

26 y dos quaes morrerão três pouco
depois. Entre os mortos foraó D'
Fernando de Caílro de idade de i3
annos 5 em quem o valor fe tinha

ndianiado aos annos j Diogo de Rei-
riozo 5 três Almeidas , Gil coutinho,
Luís e Triílaó de Souza , António
Rodrigues , Luiz de Mello, e a flor da
mocidade Nobre.

Tendo a mina produfido hum raõ

terrível effeito , o inimigo voou a ella

com grandes £;ritos. Sinco homens
ue acodiraõ , íuílentaraó muito tempo
os ( o que cuílará a crer ) todo o
feu esforço: eraó eftes António Pe-
çanha , Benro Barbofa , Bartlx)lomcu
Corrêa , Sebaftiaó de Sá 3 e o Licencia-

do

l
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' do Joaõ 5 Cirurgião mor
,
que foi de-

Ann. de pois morco neíti o:caziaó , depois de
]. C. fe ter aíKgnalado em muitas outras.

154(5. Maícarenhas naó tardou em hir focorre-

- los , feguido de 15 homens. As mefmas
D. JOÃO

jyiy[]^eres ali fe porraraò com valor
III. REI.

^^^^ j^^^ Coelho 5 Vií^ario , que tinha

- vindo de Goa com nove homens , tra-
D. JOÃO

2:eiido a eíperança d' hum próxima
DE cAb- Çq^çqt^^q

^ Q qyc tendo hum Crucifixo
TRO VI-

^^ ^^^ animou também os combat-
cE-REi.

^.ç;^j-g3
^

q,je qHq^ fizeraó esforços mais
que humanos até á noite , que os ini-

migos foraó obrÍ2;ado3 a fe retirarem

com a injuria de fe verem ainda rechaf-

fados.

Nem de noite tiveraó defcauço os

firiados. Maícarenhas, a empregou toda

inteira em tirar debaixo das ruinas to-

dos eíles cadáveres
,
que as mulhe-

res tomarão o cuidado de fepultar ; e

a reparar a brecha , fazendo hum
contramuro, que fe achou prompto tan-

to que amanheceo. Rnmecaó minou
também fucceíiivamente os Baftioens

de S. Thiago , de S. Jorge , e de S.

Thomé 5 lifongeado com a efperança
d'hum fucceíío fimilhanre ao que ti-

nha tido a primeira mina. Porem o
Governador aurcdendo á fua cuíla ,

proveo n'iiTo de modo , que as minas
naò
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naó fizeraó mal fe naó aos inimigos ,
"

dos qiiaes forâó 500 fepultados debaixo Aí:n. de

do Baftiaó de S. Thomc. ]. C.

lílo naó obílante , os inimigos fa- 154^.
zendo lempre novos procirelTos , fe

1 • ' r r IL J-r D. JOÃO
alojarão lobre as muralhas em dire-

rentes partes , onde arvorarão as luj.s

bandeiras. A Igreja foi algum tem-

po difputada , e depois de diverfos

combates, fazendo o Governador hum
muro de feparaçaó , fervio igualmente

aos Chriílaós , e aos Mahometanos.
Ninguém oufava aparecer na praça d'

armas , e Mafcarenhas , para obviar

cftc inconveniente , foi obrigado a fa-

zer abrir communicaçaó por todas as

cazas. Se os inimigos foubeffem ao
jufto a pouca gente que eftava em ef-

tado de pelejar , he quafi fem duvida,

que em pouco temoo teriaó tomado a

Cidadella. Trez eícravos que fugirão

para elles lho diíTeraõ : porem Rume-
caó fazendo hum attaque fobre a in-

formação d'elíes5 e vendo-le rechaíTado,

naó pode crer , tiveílem taò pouca
fí^eiUQ 5 e tratou os eícravos defertores

como efpias
, que o tinhaõ querido cn-

eanar. António Corrêa fervio tam-
tem a confirmar efte engano. Tinha
fahido na frente cie 20 homens ,

que
o abandonarão vergonhofamente , naó

©u-
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oufando artacar 14. Corrêa os atta-
Ann. de cou fó 5 c o apanharão. Pcr:^uiitado

J. G. por Rumecaó , lhe dilTe coin hiain ar

154(5. confiado , que havia ainda 600. homens
' na praça , o que irritou tanro eílc

D. JOÃO. ,
í ^ ^ A

, , .

baroaro
,
que o achou muito altivo ,

* e depois de o fazer arraílar peia
- cauda d'hum cavalio ferrenho , lhe fez

D. JOÃO _^ 1

cortar a cabeça.

A praça com tudo cílava redufi-
TRO VI- 1

^
I

•'

da aos últimos extremos : o numero
^'^^'*

dos homens era exceinvamente dimi-

nuto. Naõ havia m.ais pólvora que a

que fe podia fazer diariamente : hu-

ma pequena medida de trigo cuilava

três quartinhos : os doentes naó tinhaõ

mais refrcfco do que al2;umas gralhas,

<jue os foidados criavaõ com a carne

<Jos cadáveres ,
que vendiaó por gran-

de preço : tinhaõ comido os caens , os

gatos 5 e os outros animaes de que a

líatureza tem horror. O foccorro taõ

cfperado naõ apparecia. Mafcarenhas
neíla fituaçaó ajuntou a pouca ^Qnxc

que lhe reil:.iva , e lhe fez hum diC-

curfo muito infinuante.. „ Fez gran-

ja des elogios ao valor que tinhaõ mof-

35 trado até alli , encarecco a gloria

55 que havia em morrer pelo nome Je

5, Jefus Chriílo , combatendo contra

^5 os inimigos da fua Religião. E fup-

„ pon^
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5, pondo que alli naó haveria cucm
5, naó prefcrliTe eíla efpecie de mnr- A::n. de

5, tirio á injuria de cahir na maó d'eí- j. C.

„ res pérfidos , que naó íabiaó cum- i-'^,

5)
prir palavra alguma ^ e teriaõ / -

-, eofto de infukar a Deos na pef- ^' "^'^'^^

foa d'eiles , elle lhes diiÍQ que a

refoluçaõ era ral , que quando todos

os viveres 5 e niuniçoens foíTem ab- ^' ^
"^

DE CAS-

TRO Vi-
3, folurameinte acabadas , lançaria fo-

55 go a todos os edifícios , encravaria
^

3, a arcilhcria , e le lançaria com to-^^~^^''

3, da a força no meio dos iniirJgos
,

3) para abrir palTagcm , ou morrer co-

33 mo heroc Chriílaó , e que fe li-

3, fongeava que todos o deíejariaõ íe-

3, guir. 3, Sendo recebido eíte diícur-

ío com aclamação , e tendo todos
protelado lerem dos melmos fentimen,-

tos 3 cada hum íentio em íi huma nova
força para eíperar os últimos íuccei"-^

fos.

O V^ice-Rei com rudo eítava foc-

cegado a refpeito do cerco. Tirfha re-

íblvido foccorrer a praça , coiiirà o
parecer de muitos 3 que querJaó que
eíperaíTe pelo fim do Inverno. As car-

tas 3 que lhe tinha levado o Padre
Coelho 3 lhe davaô huma nova a£livi-

dade • porem o iilco eftava exauílò ,

e naó linha nenhum dinheiro para ás

Tom. III. Y def-
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pdeípeía') cio armamento. As Senhoras
Aí.-N. cie Porai^uezas íizcraó entaò huma ac-

•" ^* çaó bem riigna da fua generofidade.

i54<í. Ajuntaraó-fe , e enviarão ao Governa-

r. jcaÓ<^'^^ todas as fuás jóias. As de Chauí

III. KEi.^^^''^^ ^ primeiras a dar exemplo ,

'que foi reg,ii!do das de Goa, que en-

T>. joaÓ viara5 as fuás pelas fuás filhas. Com
eíle foccorro D. Joaó de Caílro fe vlo

em cílado de pôr no mar huma po-

derofa frota. Llle mefmo a queria con-

duíir ; porem vendo , que gaftaria

muito tempo antes que tudo folie pref-

tes 5 fez com que partiíTe primeiro

huma parte das embarcp^çoens combo-
iadas por D. Álvaro feii filho mor-
gado 5 a quem deo ordem. exprelTa ,

e fupcrior a tudo , de obdedccer i
Mafcarcnhas , poílo que pelo feu car-

go de General do mar eítivelTe izen-

to de obedecer aos Governadores das

praças.

O foccorro que conduflo D. Ál-
varo era de 50 velas , e de c;00 ho-
mens : porem os tempos foraó taó ter-

ríveis
5
que depois de ter lutado inu-

tilmente contra os ventos , e as agoas,
foi obrigado D. Álvaro a arribar

duas vezes , e retirar-íe para Baçaim,
tomando diverfos pertos huma parte

dos feus navios difperfos. Antónia
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Moais Barrcro , que era deixa eíqua

dra, obfervap.do que as pequenas em- Ak:í. de
barcaçoens cediaó mais ás oada> , doT J. C.
que os grolTos navios, intentou hir a j^^^.
Diu em hum catur com 8 pelToas.

Sendo feguido eíle exemplo por ai- °- Joao

guns outros , recebeo a praça deila ^'^' "^ei.

ibrce em poucos dias mais de cem
peííoas 5 que alli fizeraó grandes ac- ^- J^-^c>

çoens em muitos aíTakos , que Moje- ^^ t."-'^^-

lecaó
,
que crantes eítimava pouco os '^"^^ "^'^~

Portu^uezes , naó fe pôde ter que naó ce-reu

diiTeííe ,, Que eiles tinhaó nacido pa-

5, ra domin-^irem fobre o refto dos

,. homens ; porém que fe devia obri-

5, í^açaó á providencia de Deos , de

35 Terem poucos , alHm como os ani-

yy mais feroces , e venenoios , que def-

35 truiriaó o género humano , ie foíTem

3, taó numerozos como nocivos. „ Em
fim D. Álvaro tendo-fe feito á vela che-

gou com 4CO homens, depois de ter to-

mado na fua derrota íium navio de
Cambaia ricamente carregado.

Naó íomente os fitiados come-
çarão a refpirar com a chegada d"hum
loccorro taó poderozo ; porém paiTaraó

d'hum falto , como d*ordiíiario acon-

tece
, para o exccíTo d'huma foberba ,

confiança muito capaz de perdellos.

Xodós OS moços que eraó da comitiva

Xa de
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de D. Álvaro , vendo que àcÇde a fua

Ann. de chegada , o Governador tinha cxpulfa-

]. C. cio os inimigos da parte das muralhai,

^^ e dos Baílioens , onde fe tinhaó alo-
^^"^

\ jado, e cmo os tinha obrigado a fazer
D. JOÃO novas linhas para fe fegurarem da fua
III. REI. parte 5 começarão a queixar-fe , 5, De

55 que OS tinhaó prefos nos muros d'

D. joaÓ
j^ Kuma Fortaleza, em vez de os con-

DE CAS- ., dufirem aos inimigos. Que havia hu-
TRo VI- ^j ma fraqueía neite procedimento , de
ct-KEi, ^, que os Teus predeccncres naó lhes

„ tinhaó dado o exemplo em taó be^

55 las ácçocns que tinhaó feito , af-

35 fim dáquem , como d 'alem Mar. „
Em vaó D. Álvaro , e D. Fernanda

de Alenezes quiferaó capacitalos da fa-

zaó, e fubmetelos ás leis militares da

fubordinaçaó , as murmuraçoens crei-

ciaó. Porem tanto que os inimigos lhes

levarão haim bafiliico que pendia das

ruinas do Baíliaó de S. Thomc , don-
de Mafcarenlias tinha tentado inútil*

mente de o tirar , entaó naó foi mais
que huma fed içaó declarada , acompa-
nhada de tanta infolencia , e defpre-

zo , que o Governador fe vio obriga-

do a conrentalos.

Determinando em fim deixar na
Fortaleza 2C0 homens para fua defen-

fa 3 fahio com 400. Teve baílante

trA-
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trabalho para acalmar o furor dos •

efpiritos neíla efcolha. Tocios queriaó An^n'. de

fcr da expedição. D. Álvaro de Caf- }. C.

tro , e D. Fernando de Menezes con- 1^4.^
dufiaó a vanguarda , e Maf< arenhas o

corpo de batalha. I^iles fanfarroens co- °- J^a<^

nheceraó logo a dificuldade, ranro c]ue '^'- ^^'•

chegarão ao pc das muralhas
,
que era

precizo efcalar. Acharaó-nos mais ai- ^- ^oao

tos do que juigavaó de longe. Entaõ ^^ ^^^*

ao TRO VI-os que tinhaó tido mais bazofia , n

foraò os que moftraraó mais valor. O ce-rei.

fangue Telhes gelou nas veas, e mui-
tos fe efcondiaó nas ervas que eraõ

muito altas. D. Álvaro com tudo , e
Menezes atracarão poílo que com tra-

balho , leguidos d'alguns outros. Mai-
carenhas

,
que vinha depois, ven.lo a de-

fordcm
, que começava a fizer o me-

do infultou os fracos. ,, Naó era ifto,

,5 Senhores , lhes dizia elle , o que vos

35 prometíeis quando pediíles arden-

3, temente o combaite. O inimi'^o naõ

3, eftá neftas vergonhozas redradasque

35 ides bufcar. Vos mioílrais bem , que

3, os mais fortes de lingoa naó iaõ

3, fempre os que o faó de coração ,

3, e de maós „ Dizendo iílo os fazia

levar ante íi , e avançava fempre el-

le mefmo , até <^ue fubio aos entrin^

cheiramentos.

Fo^
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Porém 03 inimigos acodlraõ em
Ann. de tció grande numero ; nue íizeraò lo-

J. C. go perder aos mais adiantados rodo

1^46. o terreno que tinhaõ ganhado, e fai-

- tando elles meímos abaixo das íuís
•^* •^^•^^

trincheiras 5 os reci^açaraó do meímo
III. i^i^í-jxiodo

5 com tanta maior facilidade ,

por os achar poíTuidos do medo, Alaf-

carenhas fez tudo o que íe pode ef-

perar d'hum grande homem. Juntou
TRo VI-

^g £^^^ Q melhor que pode , deíem-
baraçou os que fe achavaõ mais opri-

midos 5 e procurou ao menos tazer

huma bela retirada. D. Francifco de
Menezes , foi morto entre os primeiros

combatentes com valor. D. Álvaro ficou

taó atordoado com huma pedrada , que
clleve em perigo de morte. Jorge

de Mendonça , e Luis de Melo o li-

vrarão de cahir nas maõs dos inimi-

gos. D. Franciko d'A imeida 5 Lopo de
Souza 5 D. Fernando de Menezes Pe-
reira 5 Franciíco d'íl'her ficarão entre

os morros , que foraó 60 , lem filar

dos feridos. Tal he o fru6lo ordiná-

rio d'hum.a louca vaidade , que faz

dcfprezar as leis da fubordinaçaó y e

da obediência.

O medo feguio-fe de modo á pre-

fumpçaó crcílcs fanfarroens^ oue per al-

guns dias o Governador teve traba-

lho
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íno a confervalos nos feus pcílos. Os •

inimigos peio contrario fe enfoberbe- A'^s. de

ccraó tanto ,
que além das feil:.iç que J. C.

jizeraó 5 e as ^ovas honras cue Mah- 1^46.
mud fez a Rumecaõ , efte como
para notar o delpreio que tazia do

Vi:e-Rel, do qual fe efperava a vin- ^

**

dl de momento em momento , tra-
, j,;, r^-J J D. JOAO

cou o plano d numa nova Cidade ,

,
^

1 . a^ DE tAS-
regnlou os ba rros , am^^nou terre-

^

r.03 , e fez lançar os fundamenros
d'hum i-^alacío para elie meímo , icm
com tudo ifto celTar de expugnar a For-

taleza 5 e de lhe dar novos atra-

ques.

O inverno eftava no fim. Os ma-
res eílavaó m.ais tratáveis. O Vice-
Rei fempre inquieto com o cerco de
Diu apreíTava os preparos da fua fro-

ta. Tinha-lhe chegado huma de Por-

tugal compofta de féis navios com-
manciados por Lourenço Pires de Tá-
vora. Neí-tas circunilancias recebeo
carcas de Maicarenhas

, que lhe da-

vaõ a noticia da chegada de D. Álva-
ro y O eftado do cerco , e a morte
de feu íilho D. Fernando. No mef-
mo dia chegou o corpo de Nuno Pe-
reira, que morreo no caminho das feri-

das
, que recebeo na fatal íortida. D.

Joaó foírco como heroc Chriftaó a no-

ti-
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principalmente no campo dos inimigos

onde rez levar pela torça da corrente, Ann. de
que he muito violenta neíle Golto os

J. C.
corpos de todos os Mouros que tinha j - »/*

tomado em mais de 6o Cotias j e que -'** '

^

tinha feito enforcar todos. O corib ^* ^^'"'^

d'Almeida fe J imitou a algumas pre- '^^' ^^'*

fas 5 e em particular á de hum navio

commandado por hum parente muito ^* ^^"'^

próximo de Rumecaó. A íua volta ^^ ^-'^^'*

para Diu foi hum tanto terrível para os '^^^ ^'^^

inimigos, peio eipeclacuío que lie deo ^'^'^^^^

do grande numero de cadáveres
,
que

tinha feito pendurar nas fuás antenas.

RumiCcaó ofFereceo huma grofíà foni-

ma de refgate pelo feu parente. D. Ál-
varo lha re.ufou com foberba, e lhe

enviou a íua cabeça.

Eíle procedimento devia m.oílrar

aos inimigos, que pofl:o que a Eorrale-

za eítiveíTe fó hum monte de ru.-n.i.s,

naó os temiaó tanto. Com efteito

de dia em dia chegavaó novos íoc-

corros , e finalmente appareceo a arma-
da do Vice-Rei com.pcfta de <>o veias,

que toraó ancorar na enfeada , dando
huma defcarga geral com toda a fua

artiihcria , acompanhada pelo fom da
trombetas , e todos os inftru mentos
militares. A Fortaleza rcfpondco a ef-^

ta faud^çaõ do mefmo modo com to^

dos
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dos os finaes de alegria , que fe
Ann. de podemimaginar de peíToas, que le con-

J- C. fideravaó como viòlimas diftinadas a liu-

i^^^^ ma morte próxima , vendo chegar o

i>. jo
'5 ^om^í^t<^ do feu livramento , e áo

feu foccorro. O inimigo meímo fez

hum fogo extraordinário , como fe

quifeíTe teílemunhar o goílo ,que tinha
de ver huma nova matéria para o feii

rrJumfo , ou encubrir o feu medo com
eílas demonílraçoens de coníiança.

Com efFeiro a armada Portugueza fó

tinha 4(^ homens , a delles era de

40(j^ 5 e tinha fido reforçada pouco de-

pois de mais ^^ , entre os quaes ha-

viaó 700 Janiíaros : e Rumecaõ os ti-

nha íifongeado com huma tal certeza

da vivíloria
,
que prometia , fegundo

dizia y tomar muitas bandeiras com
que varreífem as fuás Mefquitas.

Na primeira noite Mafcarenhas
foi a bordo da Áimiranta , e recebeo
nos abraços do Vice-Rei , os compri-
mentos 5 e elogios que merecia por
huma taó bela defenfa. D. Joaõ de
Câílro chamou depois a Confelho.
Altercarão nciie fe era útil hir direi-

to ao inimigo , e obri^ialo nas fuás

trincheiras. Vcnceo a aíRmativa : Gar-
cia de Sá fez pender a balança para

cíle partido, para o qual o Vice-Rei
elb-
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tóava já inteiramente determinado.
'

Naó fe tratou mais do que concertar o Ak^m a^
projeòto^ e íeguirao o de Maícarennas

j ] r;

que foi reputado pelo melhor.

Se^^undo eíle proiecl:o , o Vice- ^54^«

Rei enviou logo três fuílas a ancora- d. joaÕ
rem

,
de fronte da torre da Cidade ,111. rei,

que eílava mais perto do porto , e

que chamavaõ a torre de Dio^o Lo- d. joa6
pes de Siqueira , como fe quizeíTem de cas-
tentar por aquella parte o dczembarque tro vi^

Depois fez ajuntar todas as chalupas ce-rei.
do defembarque , no meio das quaes
eftava a íua com huma bandeira, que
reprezentava a Bandeira Real. As cha-

lupas , e efcaleres eíliavaó cheios de
lanças , e piques ; porém alli fó ha-

via gente das equipagens , eícravos,

e trabalhadores da armada , comman-
dados pelos guardas, e cada hum del-

les devia manejar o remo com huma
maõ , e na outra ter hum m.orraó a-

cezo. No que toca cás tropas , D. Joaó
de Caílro as fez paííar em três noites

fucceífivas para á parte da Fortsleza o
mais apartado da Cidade , e entrar na
praça na baixa mar , por efcadas de
corda , com tanto íegredo , que os

inimigos naó penfaraó nada , e foraõ

fcmpre enganados com as apparencias.

do dezembarque. Poílo que Rumecaó fe'.
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engatiaíTe , naó deixou com tudo ãt
Ann. de prover a rodos 03 poftos , como ho-

J. C. mem entendido na arte da guerra.

1546. A fua artilKeria fazia fempre hum

D jo\5 ^^^^^^ ^^§0 ^^ todas as partes , em
* '

" quanto a da Fortaleza batia em bre-
111. REI, \ . . • 1 . 1 • • •

ena as primeiras trincheiras do inimi-

D JOA.Ó
^^^' por onde diviaó fazer a irrupção.

DE c\s-
noite de lO para 11 de No-

TKo VI-
vembro, foi o Vice-Rei á Fortaleza,

CE"^E
^^^ ^^^'^ ^^ portaes murados , e tirar as

portas das couceiras. Em confequencia
d'e{}:}i acçaó fez huma fala ás tropas

para lhes perfuadir que era neceíTario

vencc^^ ou morrer. Deílribuio-as depois

em diíere-ites corpos, deo o governa
do primeiro , compoílo da guarnição
em numero de 5C0 homens a D.
Joa5 Mafcarenhas : o fegundo que
confiília em outros 500 , em que entra-

vaó quail roda a Nobreza, e os OíR-
ciaes da Marinha , a D. Álvaro de
Caítro feu filho : e rezcrvou para íi o
corpo de batalha

,
que era de mil Por-

niguezes , e tropas" Malabares. Defti-

nou ^CXD a António Freire para á guar-

da da praça , e deftacou hum corpo
de igual numero

,
que D. Manoel de

Lim.a devia condufir. Propôs em ulti-

mo lugar três prémios para os três pri-

meiros que fubiíTcm ás brechas, e fez

pu-
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publicar íiuma ordem de naó dar quar- >

tel a ninguém. Ann. de
Tendo-fe pafíado o reílo da noi- J. C.

te, parre a preparar as armas, parte
j ^

a purificar as confciencias , o Cuítodio '^

dos Francifcanos diííe Milli na praça ^- ^^""^

publica, fez huma exortação paihe- ^'*' ^^^'

tica aos combatentes , e deitou a abfoi-

viçaó geral. Dando-fc entaó o final ^* -^^-^^

da Fortaleza por três tiros de canhaó ^^ ^'•'^'"

a frota do falío deíembarque levou as '^^^ ^^

fuás ancoras , e começou a por-íe em ce-keu

movimento com hum grande eílrondo

e apparato , junto com huma lentura

aíFeòlada. Os fogoens que moftrava

a capitania , e o fogo do grande nu-
mero de morroens ,

que fe dillinguiaó

melhor antes do dia, que naó tinha

ainda vindo , acabando de convencer os

inimigos , de que por alli haviaó hir a

elles , os tinha obrigado a por alli as

fuás melhores tropas y^ e cham.ou gran-

de numero das dos outros poftos , os

quaes eíliveraó no erro até muito per-

to do dia.

Nefi:e temfDo Mafcarenhas tendo

fahido com os íeus , fe aprcíentou de

fronte das primeiras trincheiras ; on-
de houve hum combate de emulação
digno de fisr confervado á pofierida-

de. Dois Fidalgos moços citando de-

fa-i
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faíiados para hum combate , fe perfua*
Ann. dediraó que era melhor mudarem o ob-

J. C. je'£lo de feús dciailos , diíputando en-

1546. ^^^ fi 3. gloria de fubir primeiro ás crin-

- cheiras dos inimigos. Hum fe chama-
r. JOÃO

^,^ j^^- Manoel , e outro Joaó Fal-
KEi.

^^,^^ Aceitarão a apoíla. Seus padri-

- nhos lhes levavaõ as efcadas diante
D. JOÃO

^'qHq^^ Manoel fubio primeiro. Hum
DF. cAb-

g-QJpg jo iiitange lhe cortou a maõ
IRO M-

j|j.^j^g^ q^g lançou fobre o muro. Ou-
cE-REi.

^^^ golpe lhe cortou a eíquerda ; e co-

mo ainda fe esforçava para fubir com
os cotos , terceiro golpe lhe levou a

cabeça. Falcaô que fubio quaíl no mef-
nio tempo, teve quafi igual forte. Com
tudo hum 5 e outro fobiraó com tanto

valor, que foi diíicil dizer quem tinha

tido a gloria de fubir primeiro. D.
Álvaro , e Lima teveraó a mefma for-

tuna em diferentes partes, poílo que
lhes cuílaíTe mais fangue. O Vice-Rei
efcalou da fua parte com mais fa-

cilidade
;
porém íoi detido com huma

torre. O feu Eftcndarre foi abatido

duas vezes , e fe firmou na ter-

ceira. Alguns pertendem que o Vice-

Rei tiveiTe a honra de efcalar pri-

meiro as tincheiras no poíto do feu atta-

que
;
porem que por modeília ,

quiz

ceder efta honra a Lourenço Pires

de
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àe Távora que nunca o dezemparou. .

Depois da tomada da torre , o Ank. de
Vice-Rei marcKou para á ponte da J. C.
Cidade dos Rumes. Lra defendida por

^ ^^
700 homens. De balde tentarão por ^ '

.

três vezes lançar fogo á fua artilheria, ^- Jo-'^^

e naõ o poderão ccnfeguir
;
porém fi- '^^* ^^^»

zeraó rn.õ grande fogo com a fua mof-
Guctaria, e íeus arteficios, que os Por- d. joao

tiiguezes começavaó a afrouxar, quan- ^'^ cas-

do" o Vice-Pvei gritando, Fiãorta ^ os tro vi-

inimigos fogem , os animou. Os ini- ce-rei,

rnigos foraó taõ atemcrifados , que
abandonarão o feu poílo para fe lai-

varem na outra borda. Porém pouco
depois 5 fe achou o Vice-Rei com Ru-
mecaõ á cara. Rumecaõ emendado do
engano em que eftava no prmcipio foore

o projedlo do dezembarque , tinha hi-

do por hum caminho defviado , para

fe apoderar da Fortaleza, julgando acha^

la vaíia. Mas António Freire , fazen-

do-lhe mais refiílencia do que elle ef-

perava, foi cahir fobre o corpo que com-
mandava o m.efmo \^ice-Rei , cue
rompeo duas vezes , e abbareo outras

tantas a Bandeira Real. Porém Caf-

iro tendo também aqui animado os

feus com o gefto , e com a vez , foi

de novo obrigado Rumecaõ a arre-

cuar.
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BE CAS-
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D. Alvciro de Lima tendo ajunta-

,Akn. de do as fuás forças tiveraó que comba-,

J. C. ter contra Mojate-caó , e Alu-caó A
i<a6 vi'51oria foi muito tempo diividoza en-

\ rre os dois partidos. Os Bárbaros fo-
r>. JOÃO

j,^^ ççjj^ j^jj^ obrigados a tomarem a
fugida. Mafcarenhas , que fe excedeo
neíla jornada , teve igual vantagem
contra Jufarcaõ que pôz em derrota.

Rumecaó fuperior á fua má for-
TRO VI- ^^.^ ^^^ cfmoreceo de fer desbara-
cE-R£i.

^^^Q^ Ajuntou as fuás tropas efpalha-

das hum pouco mais longe , e as apre-

fentou em fnnicirculo , de maneira
que as duas alias abraçavaó hum gran-

de terreno para cercar os inimigos.

Eíla manobra obrigou o Vice-Rei a

ajuntar também os feus. D. Álvaro

a quem elie deo a vanguarda , fe lan-

çou com impetuofidade fobre o inimi-

go 5
que fuíteníou bem o feu primei-

ro eslorço ;
porém cedeo ao fegundo ,

e fe pôz em fugida. Em quanto o
vencedor o perfeguio com muito ardor,

c feni ordem 5 Rumecaó cahio fobrc

elle com hum corpo de referva , e to-

mou numa tal íuperioridade
, que a

viòioria pareceo ter-ie refervado para

fe declarar entaõ em feu favor. Nef^
xc momento critico, o Culiodio do$:

Francikanos ,
que tinha hum ciucíExqíl
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na maõ , correndo peias fileiras , acceii

cieo 03 ânimos com as íuas exorra- Akn. cie

çoens pathecicas. Huma pedrada que- J. C.

brou o braço direito de Chriílo ,.c icj\.6.

com efte accidente animou o furor
,

e excitou de modo o zelo dos com- ^' ^^'"^

battentes á vingança defta affronta tci-
'"* '''^''

ta a Deos , e os inimigos naó po-
dendo íbírer eftc novo esforço , Ru- ^l

^"^'^^

mecaó fez tocar á retirada
,
que naó ^"^ ^"^""

foi mais do que huma pura derrota. ^^^ ^
'"

Cada hum j5rocurava a Cidade, e pu-
^^'^^'^'

nha a fua falvaçaô na fugida. D. Ál-
varo alli entrou miflurado com os fu-

£;itivos 5 e D. Manoel de Lima fez o
mcfmo , alRm como Mafcarenhas

, que
fendo fempre vidoriofo , da fua parte

decidio a forte d'ef}:a jornada.

Depois de fe terem fartado todos
três de fanguc , e de mortandade ,

como fahiaó para virem a encontrar-

fe com o Vice-Rci
, que naó fabia co-

mo eílavaó as coifas , c ignorava que
íi Cidade ertiveííe tomada , viraó Ru-
mecaó com hum novo corpo de tro-

pas
,
que mortrava querer tornar a co-

meçar o combatte, Dividindo-fe entaõ
para o tomarem pela frente , e pelos

flancos 5 cahiraó de todas as partes fo-

bre elle com hum exceílivo furor. Ru-
niecaó fofreo o choque como homem
TQm. III, Z de-
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defefperado , e he fem duvida , que
Ann. de fe as fuás tropas refpondeiTem ao va-

J. C. lor do feu General, os Porcuguezes

1^46. ficariaò vencidos , e deftruidos pela

- multidão. Porém no principio foraó
r. JOAO Jefordenadas , vendo-le enganadas pe-
111. Rei.|q fingimento que lhe tinhaó feito.

. Naó fe confervaraó ellas depois Te naó
j>. JOAO

p^i^j valor de feus Oíficiaes ,
que fi-

DE CAS-
2cra5 maravilhas. Em fim naó tiveraó

IRO VI-
j^nimo de fe defenderem , e os que

,CE-REu ^^^ podiaó fugir , fe deixavaó dego-

lar como rezes. Rumecaó tcndo-fc

desforçado com a farda d'um fimplex

foidado 5 o acharão morto no campo
da batalha , e apenas era conhecido.

Alucaõ , e outros muitos Oííiciaes de

diílinçaó tiveraó a mefma forte. Mo-
jatecaó achando hum cavallo fe Hilvou:

Jufarcaó foi feito prefioneiro , c con-

fervado , a pezar da ordem que [c ti-

nha publicado de naó perdoar a nin-

guém. Fez-fe a mefma mercê a fei:;,

ou i&ie centas peíToas , depois que fe

cançaraó de matar. Meterão a Cida-

de á faço , onde fe naó perdoou nem
a idade , nem a fexo i nem mcfmo per-

doaiaó aos ânimaes. O corpo que com-
mandava Mafcarenhas fe cevou nos

vencidos com mais crueldade , para

fe vingar dos incomniodos que lhe ti-

nha
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nha caufado hum taó longo cerco.

Alem da arcilheria , bandeiras , Akn. de

bagagens e defpojos immenfos
,
que J. C.

cahiraó nas maós do vencedor, achou 1^4.5,

eile. na Cidade huma abundância de vi-

veres 5 e diiicias que o admirou , e ^* ^^^^

que lhe reprelentou a imagem da ''^' ^^^'

mais floreccnte paz. Em fim a viclo-

ria foi das mais completas , e o fe- ^* •'^^^

gundo cerco de Diu lez ainda mais ^^ ^•*'^'

eílrondo no mundo , que o primeiro. '^^^^ ^^'

Mafcarenhas teve delle a principal glo- <^^-^^^'

ria ;
porém naô teve mais do que a

gloria j como fe entaó foíTe fatal á

Coroa de Portu2;al nau conhecer o
merecimento dos ieus maiores homens,
ou de o conhecer Cem o recompen-
çar.

Fim do Decimo prirneiro Livro,

[lU-
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Golpe da vifta com que o
vencedor mede o campo da
baralha em que ganhou a

vicloria, pofto que feja agra-

is jqaÓ davel , he fcmpre miílurado d'horror,

111, REI. pela terrível imagem da morte, que
nelle íe acha efpalhada por mil for-

D. joaÔ mas. O mefmo inimigo derribado ,

DE CAS- mereceria íò as fuás lagrimas
, quan-

TRO VI- do naó tivelTe que as derramar por íi

cE-i^Ei. - pro-
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próprio. Tal foi o cie D' ]oaó de ^

CaAro depois da acçaó. Naó tinha Anx. de

na Ilha , da qual fez cortar as duas J. C.
pontes 5 que a uniaó ao continente, 1-4-7.
inals inimigos do que os poucos que ti- ' ^

nha refervado nos feus ferres. Ò ref- ^* ^^'""^

TO tinha fuí;ido aon.^e eílava a fua vi- '''• ^^^'

da facriíicada pelo Português irritado

mais peio feu furor , do que pelas ^' ^^'^^

leis legitimas da guerra
;
porém cuf- ^^ ^"^^^

.

rou-lhe hum filho de huma grande '^^^ ^'^'

efperança , e ternamente amado. Mais <^-'^-^^'

de I (1^500. homens dos íeus tinhaõ

morrido defde o principio do cerco.

A Fortaleza naó era m.ais que hum
confufo montão de ruinas , e neila

naó reftava hum fó muro que podef-
fe fervir.

Tendo julgado os Engenheiros que
feria mais cuílozo reparaia , do
que fazer huma nova , iormaraó ou-
tro plano mais amplo , e mais regu-

lar 5 no qual trabalharão á pezar das

mais nobres cazas da Cidade, que fo-

raó demolidas , e feus matcriaes

empregados. Faltava dinheiro ao Vi-
ce-Rci. O Thefouro Real eílava va-

zio. Prccifava 2C^. Pardaos. Devia-
os aprontar 5 e naó tinha que lhe hi-

potecar. Em falta de todo outro ,

penhor
, quiZ enviar o corpo de leu

ti-



p.
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gritos laílimoíos , e os povos afligidos

que a fugida a penas podia livrar Ann. de

dos flagelos que os feguiaó. ]. C.

Em fim o Vice-Rei depois de 1^47.
ter reftabelecido todas as coifas cm
Diu , e procurando tornar a povoar ^* ^^''^^

a Cidade pe os previlcgios que con- ^'^* ^^'*

cedeo aos ne2,ociantcs , partio para

Goa y onde chegou no mez d'Abril ^* ^^"^^

de. í 547. Onde o efperavaó com im- ^^ ^'^^'

paciência , e fe preparavaó para o re- ^^° ^^

ceber com todas as demonílraçoens
^^^^'*

d'huma alegria extraordinária. Na fua

chegada lhe rogarão que íe demoraffe

algum tempo no force de Pangim ,

ara dar lugar que fe preparafle ella

eíta 5? que roi huma imitação do tri-

umpho dos antigos Romanos. O \''en-

cedor aparcceo íoberbamente veftido
,

coroado de Palmas , de que também
tinha hum ramo na maó. Et\crou dc:*

baixo ào Palio , e aílim paíiou pelas

principaes ruas da Cidade
, que eftavaõ

vcftidas das mais ricas tapeíTarias da
índia. Em qiianto por toda a parte

refoavnó os léus cIo?;ios , e acclama-

çoens do povo, e as Senhoras ricamente
preparadas deitavaó fobre elle de fima
das varandas, e das janelas flores , e

aguas de cheiro , Jufarcaó , e 6co pre-

zioneiros maniatados formavaó o trifte

ex-

l
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i . expe6l;iculo fda fua Kumiliaçaó. De-

AiN. de pois dcllcs rcguictó-fe os cftendartes,

j. C. ^ ''^s bandeiras tomí\das aos inimigos.

- Levavaó-nos voltados , e de raílos pe-
^""^'^ lo chpò. A arrilheria 5 as bagagens ,

r. joao Q3 dcfpojos tomados aos vencidos , as

111. REI. figuras , e as reprefenraçoens da For-

rsleza íitiada , e da batalha ganhada,
D. JOAO íiLigmentavaó a pompa d'cíle apparato.
PE CAS- V^crfos 5 poeíias, cançoens, oraçoens,
TRo VI- feftins , jogos , nada fe omiitio para
cE-KEi. £,zer magniíka eíla fcíla , cuja rela-

ção foi enviada para á Europa : po-

rem diílo ninguém formou hum juizo

mais folido
, que a Rainha de Portu-

gal D. Cathcrina
, que diíTe „ Que D.

55 ]oa6 de Caílro tinha vencido como
55 Chriílaõ , e triumphado como Pa-

O Idalcaó tinha fempre fobre o

coração a má fé do tratado, que tinhaó

feito com cl!e a refpeito de Meale-
caõ feu competidor. Tinha dado a

Soberania das terras de Bardez , e

Snlfette a ElRei de Portugal , com a

condirão que apartaria© Meale, eque o
cnviariaó a Mnlaca , onde o teriaó bem
guardado , aííim como já diíTe. Ti-

nhaó-fe apoderado deitas terras em
virtude do tratado

j
porem naó exe-

cutarão a condição 5 e Mealc ficava

fem-
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fempre em Goa. O Idaicaó tinha-fc

d'iílo queixado a Martinho Aífoníb de Ann. de

Souza ptlos feus Embaixadores , cjue.. ]. C.

negociarão também occultamenre , que 1547.
mediando i5C(à. Pardáos, deviaó en-

treear-llie Meale , e deixalo á íua deC- '

• ' -n r J c 111. B.EU
cripçao. Entre tanto , lendo ^ouza
removido , teve Caílro horror d'huma
infedilidade taó enorme a refpcito d' °* ^^^

^
hum Príncipe , que tinha fido convi- ^^ ^^ "

dado pelos Portug;uezes mefmo para
"^^^ ^^'

íe refugiar nos dominios d'elles, como c^"^^'»

em hum afylo fagrado. Meaie deveo
entaô eíla boa fortuna á mudança de

Senhor , ficou foccegado em Goa ;
po-

rém Caíl:ro naó cuidou mais em reíli-

tuir as terras de Bardes , c de Saife-

te. Pertendeo que elias foliem outra

vez cedidas á Coroa , e que o feu ren-

dimento naó era ainda lufiicicnre , pa-

ra compençar as deípefas necelfarias

á fuílentaçaó de Meale. O Idaicaó

picado recorreo á via das armas. Hou-
vcraò alguns combates mefmo antes

do cerco de Diu. Depois deíle Verco
a guerra fe fez mais vivamente. O
Vice-Rei paíTou alli em peíToa , e o
Idaicaó a pefar da juftiça , ao menos
apparenre da fua caufa , teve com tudo

o difgoílo de experimentar a fortuna

e de rcr caufado a ruina

de
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• ;- de Pondá , e de Dabul , onde cxer-
An::. de citarão os mefmos rigores, que tinhaõ

J. C. exercitado lebre a Cofta de Cambaia.

1547. O Idalcaó rena iiúndo fem duvi-

- da maiores perdas , em coriíe*|iiencia
D. JOÃO

^^ alliança que tinhaõ feito muitos
111. REI.

Pri^cepes léus vifinhos com o Vice-
- rei, fcm a divcrfaó que fez entaó a noti-

D. JOAO
^j^ ^^^ ^^ divuls^cu 5 de que Sultão

DE CAS-
]^^|^^i-i^uj Çq preparava para tornar a

TRo VI- -Q-^ ^^^ 1^^^ exercito de i^oà lio-

mens que unha em pc.

Naó devendo fer defprefada, efta

noticia o Vice-Rei fez numa nova
armada de 160 fuílas , para o qual

contribuliio com gofto o povo de
Goa. As Senhoras íizeraó também a?

mefm.as denionftraçoens de liberalida-

de , enviando-ihe as fuás peças , e jóias

com inftancias , c rcprehençoens mel-
1110 5 por clle as naó ter recebido da
outra vez. Callro nem ainda as acei-

tou d'eíla vez , e fe contentou com
a fua boa vontade. Com tudo par-

tio , chegou a Baçaim , depois a Sur-
ratc , onde D. Álvaro fe tinha aloja-

do 5 e tinha tomado alguma artilheria

aos inimigos. Dali foi a Baroche ar-

ruinada pouco depois por D. Jorge
de Menezes

,
que alli fez huma laó

bela acçaõ , que julgou devcla im-

mor-
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mort?Jirar , tomando o fobrcnome de

Baroche. Nelle Iuí;ar , o Vice-Rei Ann. de

vio o exercito de Mibinud
,
que nioílra- J. C.

va eíperalo para lhe dar batalha. El- ic^y,
Ic eftava ordenado em fimicirculo ,0 ' ^

tinha Kuma le^^oa crufando d'hnmd °' •'^'^^

ponta á outra, D. Joaó Tem o temer ^'^* ^^^'

fez o defembarque na lua preíença, or-

denou as luas tropas como para comovi- ^* ^'^'^^

ter, e porque os inimigos tingiiaó rc- ^^ ^'^^"

cuar para o cançarem , e o cercarem, ^^° ^^*

elle avançou quafi dois tiros d'arcabuz.-
^^^^^'*

Porem os feus OíHciaes tendo-lhc re-

prefentado a pouca proporção que fe"

achava entre 7^^. homens que elle ti-

nha , e i50(;^. que tinhaò os inimi-

gos ; voltou para á praia , embarcou-
ÍC com defcanço, contente de ter fei-

to efta demonftraçaó de fronte d'hum
exercito taõ num.erofo , fem que ti-

veíTem outra confcquencia eftas dua?
poderofas armadas , a naó ferem al-

gumas novas irrupçoens , que os Por-
tuguezes fizeraó na fua volta fobrc as

terras do Idaicaõ , que teve também
alguma nova difgraça.

A Cidade de Malaca deveo nef-

te tempo a fua falvaçaó , c Kuma
grande vicloria que alcançou fohre o?

Achenefes , a hum milagre bem au-

tentico do grande S. Franciico Xavier,
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que alli eftava entaó , e trabalhava em
Ann. de remedear as diíToluçoens inermes dos

J. C. Portuguczes , com mais fadiga , e di-

iz-Aj^ ficuldade do que achava na converfaó

1 dos Mahometanos , e dos Idolatras.
D. joAO £^^ Cidade gozava havia muito tcm-
III. REi.pQ J^huma paz pernicioza , caufada-

- por huma parte pela divilaõ dos ReiB
D. JOAO

^'gyg vifinhos attenios a fe deftruirem
DE CAS- mutuamente , e pela outra por caufa
TRo VI- ^^ negligencia melmo dos Portu^uezes,
cE-KEi. que penfando unicamente nos íeus en-

tereíTes peíToaes , e engolfando-fe em
todos os vicios , naó tiravaó proveito

algum d'eíla divifaó , e abandonavaó
os Teus alliados ^ de que tinhaó cUes
ínefmos huma extrema neceílidade, pa-

ra confervar o equilibrio entre Poten-
cias ^ das quaes a que podeíTe tomar
a fiiperioridíidc , devia caular a ruina

d'elles. Por cfta caufa deixarão áe['

po)ar o Rei d'Auru na Ilha de Suma-
tra dos fcus Eílados , e da mefma
vida

, por ter recuzado de o foccorrer

contra o Rei d'Achem. Depois da
morte d'eíle Príncipe , a fua viuva

veio peííoalmente a Malaca folicitar

hum novo forcorro , para hir vingar-

fe. A occafiaõ de a fervi r era bela ,

e legitima i porém efta Princefa ven-

do que a divertiaò com boas pala-

vras
;,
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vras 5 foi obrigada a recorrer ao Rei
d^Ujentane , que a ajudou com todas Ann. de

as luas forças , e lhe pôz huma no- J. C.

va Coroa na cabeça '-j pela folemnida- 1^47.
de do cazamento que contratou com
clle.

°- ^^^^

A guerra que fízeraõ eftes dois "^' ^^^'

Princepcs - fufpendeo por alí^uns an-
^ j- • ^

I
1^ °

11 -D. JOÃO
nos o odio implacável que elies ti-

nhaó aos Portuguezes. Mas em fim ^^ ^'^*'

o Rei d'Achem
, que fe tinha con-

'^^° ^^'

fervado nas fuás uíurpaçoens , e que
^^'^^^'

tinha tomado a autoridade na Ilha de
Sumatra , pôz no mar huma podero-

fa frota de 70 embarcaçoens , com
5(^ homens de defembarque ^ entre os

?[uaes havia hum corpo de 500. Jani-

aros 5 500 Orobaioens ou Cavalheiros,

dkftindlos por hum bracelete d'oiro ,

commandados por hum valeroío Ge-
neral

,
que tomava o titulo de Rei de

Pedir. Efta formidável frota prepara-

da com muito grande fegredo , veio

furgir no porto mefmo de Malaca ,

em 18. de Outubro deíle mefmo an-

no de i5'47. duas horas depois da
incia noite. E para fe aproveitar do
fuílo que ellacaufava, o General naõ
perdeo hum momento em pôr a fua

gente em terra , a dar a eícalada , e

a attacar os navios que eílavaó no
porto.
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. .porto, ^^erdaueirdniente o aíTalro foi

Akí,. deí''^-'^! íuccedido . e quantos inimigos fe

1. C. aprefentaraó 5 tantos foraó defbaratados,

c mortos. Porém deitarão tanto fogo
^547*^,-jQ3 navios , e com tanta felicidade ,

D. joAOqjc d'outo que havia no Porto, e dos
m. KEi. quaes finco tinhaó chegado das Ilhas

ae Banda ricamente carregados , naó
D. joao efcapou nenhum que naó foffe confumi-
DE CAS- do. Altivo com numa taó grande feii-

TRo VI- cidade, o General inimigo ordenou toda

t£-REi. a fua frota em meia lua tanto que o dia

apareceo: porém a artilheria da Fortale-

za , tendo-o obrigado a defviar-fe , fe

retirou para á Ilha d'Upi , a huma mi-
lha da Cidade, onde paíTou o refto do
dia em feftas , e divertimentos.

Tendo ali tomado hum batel de
pefcadores ,

que tinha 7 peíToas. O
bárbaro lhes fez cortar o nariz , e as

orelhas , e as enviou ao Governador
de Malaca , com hum bilhete de defa-

ío , feito em huma carta efcrita fe-

cundo o eftilo dos Orientais com
metáforas pompofas , e títulos magni-
ficos , c com grandes demonftraçoens
de defprezo para os Portuguezes.

Simaó de Melo
, que era entaõ

Governador de Malaca , tendo commu-
nicado efla Cana ao Confeiho , c naõ
fe achando em eílado de tomar algum

par-
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partido , recorrco a Xavier como a

Oráculo. O Santo , contra a opinião An:, de

de todos 5 naó balanceou em dizer J. C.

que era precizo defafrontar-fe d'huma irAy,
injuria ,

que era antes hum infulto

feito a Deos do que á Naçaó. Tendo ^* ^^^^

rodos aplaudido o feu zelo , fomente *^'* ^^''

pelo refpeita que tinhaõ á Tua virtu-

de 5 tranfportaraó-fe ao Arfenal , onde ^' ^°'^^

fò acharão hum pequeno catur , e fete ^^ ^'^^'

cafcos de fuftas taó velhos , e po-
'^^° ^'"

drco 5
que eraó fó próprios para quei-

''^"^^'•

mar. Tratou-fe de as aparelhar , po-

rém o Feitor proreftou ^ com juramen-

to , qiie naõ haviaó nem eftopas pa-

ra as calafetar > nem alcatrão , nem
veias 5 nem ancora , nem hum cabo

,

nem hum prego. Bela imagem do
modo com que os Reis faó fervidos

commummentc nos paizes apartados.

Xavier indignado , fe dirigio cntaó a 8
dos mais valerofos OíRciaes , aíligna

a cada hum a fua fufta ,60 Catur ,

e os obriga aos armarem á fua cuf-

ta.

No efpaíTo de finco dias fe pre-

parou a armada. Francifco de Sá ,

cunhado do Governador foi feito Ge-
neral defta pequena armada , que era

fó compofta de i8o homens ^
porém

todos de coração > e maons. Xavier
os
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03 cxhortou a todos hum apoz do
Akn. de outro , e os abraçou , e diípôz de-

]. C. depois pelos Sacramentos para a ac-

ic^yj, çaó , e para á vicloria. O cftendarte

- Real foi bento com folemnidadc , e
p. JOÃO

^^^^^ ç^ embarcarão á vifta das accla-
III. KEi.

j^^çQep3 Je j-Qr[o o povo , com aquel-

. la confiança
5
que he felis prefiigio da

D. JOÃO
yj(í}Qi4^^ e aauellas demonílraçoens d'

DE cAb-
^Iq.^^-^ q^jg ç^Q ordinárias a eíla íbrte

-^^^^ ^'' d'expetacuIo.
cE-PvEi. Tanto que a Capitania fez alguns

movimentos para ganhar o largo , no
tempo mais ibccegndo , e fem tocar

em parte alguma , foi ao fundo qua-

fi em hum iílante , á vifta defta mul-
tidão de expcdadores. Os homens fal-

varaõ-fe , c tiveraó muito trabalho

depois para falvar o refto. A fuper-

íliçaó dos prognoftlcos ferindo fem-
prc o efpirito do povo , todos os co-

raçoens le mudarão nefte momento ,

e os aplaufos fe trocarão em murmu-
raçoens. Só Xavier naó fe dezani-

mou , e tornou a animar as efceran-

ças abatidas de todos eftes cípiritos

confternados ,
que pela pluralidade dos

fufragios tinhaó já determinado aban-

donar a empreía. EUe os animou , di-

go, pela certefa que lhes deo da che-

gada d'hum novo fçccorro , que coti-

fif^.
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líília em duas fuftas
,

que fe aviaó

defcobrír lobre a tarde do mefitioANN. de

dia.
^

J. C.

Tendo o fucceflb verificado huma 1^4-7,

profecia raó determinada , e taõ auten- ' ,

lica , no momento que as fullas apa- ^' ^^"^^

receraó , como ellas tomavaó o lar- '^'' ^^^*

go para naó tocarem MaJaca , e naó

ferem obrigadas a pagar alli os direi- ^* ^^-^^

tos da Alfandega \ Xavier fe tranfpor- ^^ ^''^'^'

tou a ellas em hum efcaler , fala aos
'^"^^ "^'''

Capitaens ,
promete-lhes a franqueza <^^"^^^*

que elles defejavaó , encheos de zelo,

para tomarem a caufa de Deos , e a

.a honra da Naçaó.
Tendo-fe revincado , e augmen-

tado a efperança do fuccelTo , a ar-

mada fe fez á vela cm 21 de Outu-
bro 5 e correo 7 dias inteiros , até ao

termo que o Governador lhe tinha

prefcrito, fem ter alguma noticia do
inimigo. O valor dos guerreiros os

queria levar mais longe. A fidelidade

<io General os deteve
,
porem tanto

que elles penfaraó na retirada , levan-

tou-fe hum vento contrario, que os te-

ve 23 dias em tormenta. Faltando-lhe

entaó as provifoens fe viraó obrigados

a palTar á vante para as hirem buf-

car.

Eíla tardança deicou em Malaca
Tom. IIL Aa hu-
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—— huma extrema confternaçaõ \ e como
Akn. deneílas fortes de acontecimeatos , ima-

J. C. ginaó Tempre o que/ie pelor, a Cida*

icxn. ^^ eílava cheia de murmuraçoens , de

D. joaÓP''^^^^^ 5 ^ falíos rumores , cujo

jii. REi.P^^o ^^^^ recahia fomente fobre Xa-
vier. Huma nova circunítancia aug-

r. joaÓ i"!'—íitou a perturbação , e o terror.

DE CA.S- Aladim que rinha fido expulfado de

TRO VI- Bintam por Pedro Mafcarenhas , e de-

tK-REi. po^s d'Ujentane por D. Eftevaõ da
Gama , fe tinha fortificado em Jor ,

onde os Portuguezes o tinhaó deixa-

do pacificou Eftava enraó armado com
alguns Princepes confederados, contra

o Rei de Patane feu viíinho , e fe

achava á entrada do rio Mecar, com
huma frota ,

que alguns fazem chegar

ate perto de 3C0 fuílas , lanchas , e
outras pequenas embarcaçoens de dife-

rente efpecie. Tendo a noticia do que
fe ipaíTava em Malaca chegado a

elle 5 e tendo defpertado a inveja de
entrar na po ffe d'hum Eílado , que
era fua antiga herança, lhe fez mu-
dar logo o difignio da fua marcha.

Enviou no mefmo tempo hum dos
feus principaes Officiaes a Mello , pa-

ra o fazer comprimenrar fobre o iniui-

to que lhe acabavaó de fazer , e pa-

ra i'i\^ flizer oiFcrecimento de todas as

fuás
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fuás forças contra o inimigo commum.
Sabia elle bem cj^uc os feus ofFereci- A:;:;, de

mentos feriaó íiiipelros , e que o fin- J. C.

gimento era muito groíTeiro para que 1^47.
o Governador fe enganaffe. Também
a fua intenção naó era aproveitar eitC ^' ^^'^^

artificio, fenaó para faber o verdadei- ^'^' ^^^^*

ro eílado da praça , c naó efperava

mais do que o retorno do Teu envia- °* ^^^^

do para íe pôr em acçaó. Era ifto o ^^ ^''^"

que caufava embaraço aos habitantes '^^^ ^'^^

de Malaca. Tinhaó-íe elles privado ce-kei.

das poucas forças ,
que tinhaó para fe

defenderem em taó terriveis circunílan-

eias. EUes naó faziaó mais conta com
a fua pequena armada , cuja perda to-

tal lhes parecia naó entrar em duvida,

e fe viaó em huma efpecle d'impoíIi- "

bdidade de refiíVirem a huma pancada.

Mello com tudo fez taó bom geílo ,

e refpondeo com tanta altivez ao En-
viado d'eíle Principe

, que eile defcor-

foou d'aproveitar rto feu projcífo , ou
naó foi a tempo de o executar.

Em quanto Malaca eftava na agi-

tação d'eítes movimentos tumultuo-
fos , a frota Portugueza paiTado mais

d'hum mez de trabalhos , achou em
fim a dos inimigos. Tinha efta entra-

do nas terras do Rei de Parles , ti-

nha expuliado eíle Principe que fe ti-

Aa ii nha
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nha refugiado nos eftados do Rei de

A^'^^ de Pí^tane , e tinha commetido cruelda-

]^ Q des inauditas fobre os feus vaíílillos,

Tinha-fe elle apoderado d*hum poílo^
^^7'^ e aòlualmente alli conftruhia huma

D. joaÓ Fortaleza para cortar os viveres a Ma-
III. REI. laca, e impedir que algum navio alli

foíTe abordar. Tendo íido todos eftes

D. joaÓ conhecimentos tirados d'alguns pefca-

DE CAS- dores , e os inimigos da fua parte ,

TRo vi~ fendo avifados da chegada dos Portu-
cE-REi. guezes , as duas armadas teílemiinha^

ra5 huma grande alegria d'ambas as

partes , e fe difpozeraó ao combate
com a mefma animozidade. Os Jiche-

nefes foraó os primeiros que fe a van*

çaraó. Quatro fuftas faziaó a fua van-

guarda , na qual eftava a fua Capita-

nia commandada peio General em pef-

foa. As outras leguiaó féis a féis

muito bela ordem.
Tendo-o percebido Dcça , ordenou

também a fua pequena frota em bata-

lha, e fe cobrio com huma enfeada,

que formava huma poma , para naõ
ícr cercado. O grande ardor dos ini-

migos foi caufa da fua perda. Fizcraó

elles a fua defcarga de taó longe ,
que

nenhum tiro chegou. O ar eftava co-

berto no mefmo tempo d huma nu-

vem de íiexas, que naõ fizeraó eftci-

tQ.
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to. Os Portuguezes pelo contrario , -*

naó atirando lenaó d'huma juíta diftan- Ann. de
cia , naó perderão quafi nenhum tiro. J. C.
Na primeira abordada, huma bala ati- 1^47-,

rada da fulla de Joaó Soares , toman-
do a Capitania pelo flanco , a oífendeo ^' "'^"^^

de modo que ella foi logo a pique. "^* ^^^'

As outras 3 fuílas da vanguarda ten-

do-íe atraveíTado para íalvarem o feu °* ^^^^

General 5 e mais de cem Cavalleiros, ^^ ^"^^^

que Te afogarão com elle, íizeraó bar-
'^^^ ^'^''

reira ao rio. As fuílasj que vinhaõ ^^"^^^»

no feguimento , vogando á remos , e

á velas , levados por huma corrente

muito violenta , cahiraó humas fobre

outras , embaraçaraó-fe nas fuás mano-
bras , e caufaraõ huma eftranha con-
fuzaó.

Nefte momento , Xavier pregava
ao povo em Malaca. Em hum Do-
mingo 4 de Dezembro , depois das no-
ve horas da manhã ; quafi no meio
do feu difcurfo , psrou de repente ,

e pouco a pouco f*.: .ido como fora

de fi mefmo 5 oviraõ entrar em extafis:

palavras cortadas , movimentos já de
remor

, já d'alegria , lagrimas , e fuf- /

piros 5 rogativas animadas d'hum ex-
ceíTo de fervor , fui^pendem a attençaó
de todo o auditório , e o tem também
como em extafis. Em fim tornando a

San-
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• Santo do feu tranfporte , annijncia cia-

Ann. de raniente o í^anho da batalha , e faz

J. C. dar logo acçoens de graças a Deos

,

ICJ.7. declara que na fexta feira íeguinte
,

receberiaó as primeiras noticias da

icloria, e que pouco depois veriaõ a

frota vicioriofa.

O combate a pefar da primeira
r. JOAO

jefoj-jeni fe tinha reílabelecido ; o
Rei de Pedir que tinhaó falvado à*

agua , fazia maravilhas , e animava os

fcus. Os Portuguezes da fua parte ,

naó perderão nunca a fua vantagem.

Em quanto as fuás fuílas , que efta-

vaó nas alas , varejavaô fem errar eíla

multidão d'embarcaçoens juntas , e

amontoadas , as do meio correrão á

abordagem. Em pouco tempo o rio

fe eobrio de fragmentos de navios ,

de mortos, e moribundos. Finalmen-

te o General inimigo , recebendo hu-

ma ferida, de que morreo pouco de-

pois 5 fe retirou da batalha com pou-

ca comitivai Augmentando-fe entaó

a defordem com a fua retirada , naó
houve alli mais refiftcncia. Os Ache-
nefes abandonarão as fuás embarcaço-
ens , deitaraó-fe no rio , cuja corren-

te abforveo a maior parte. Conta-fe

que perderão AÒ homens. De toda

efta armada fó fe falvaraó os que fe-

guiraó o General fugitivo. O
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O Rei de Parles , que eílava vi-

giando , ajuntou algumas tropas foi Ann. de
de repente caair fobre hum corpo de ]. C.
500. Acíieneíes , no poílo que clles ,^^-^
íorciíicavaó , onde guardavaó os pre- ^ '^\

fioneiros que tinhaó feiro. PaíTou -os °- ^^-^^

todos á eípada 5 de forre que nenhum i'i' p^^-''

efcapou. Veio depois felicitar o Ge-
neral 5 e para ter para o futuro huma ^- ío-^<^

protecção na Coroa de Portugal fe lhe ^^^ cas-

re.ideo tributário. O Rei d'U)entanc '^^^ '^'^*

^ue efperava o êxito deile fuccelTo ce-pei.

para fe determinar , caufou-lhc tanto

difgofto 5 que matou com a fua pró-

pria maó o c®rreio que lhe levou a

noticia , e fe retirou para os feus Ef-

tados íingindo-fe doente. Com tudo

a noticia da vitoria chegou a Mala-
ca pontualmente , e algum tempo de-

pois viraó chegar a frota vicloriofa ,

carregada de defpojos dos inimigos.

Na prefa entrarão 26 galiotaSjOu fuf-

tas 5 ( tinhaó queimado as outras , por

falta de marinheiros que as mariaf-

fem ) :50o pefas d'artiiheria , entre as

quaes havia 70 com armas de Portu-
gal

, perto de mil arcabufes, ou eípin-

gardas , e hum muito grande trem
doutras armas , e muniçoens de
toda a efpécie , como nas viclorias

mais celebres \ cuílando eíla fó 25
ou
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ou 16 homens quando muito aos ven-
Akn. de cedores.

J. C. Pofto que o Vice-Rei confeguif-

j ,g fe ró muito pequenas viílonas íobre

\o Idalcaó , naó deixou com tudo de
D, JOÃO

j-e^ei3çr em Goa as honras d'hum no-
11 1. REí.

^,Q vriumpho , com feu filho D. Al-

. varo. Melhor faria , fe podeííe pôr a
D. JOAO Q[(i^2iÒQ d'Adem no numero das fuás
EE CAS- conquiílas , fegundo a occafiaó que
TRO VI-

pQj. ç^^2lÕ lhe aprefentou.
cE-REi. ^ tirania que os Turcos exerci-

tavaó nella Cidade , cauzando huma
fublevaçaó , os habitantes os expulfa-

raó pelo meio do Rei de Camphar ,

a quem elles fe entregarão. Anteven-
do efte bem que os Turcos torna-

riaó fobre clle com maiores forças
,

fe meteo debaixo da protecção dos

Porcuguezes , e pedio foccorro ao Go-
vernador d'Orn.uz ^ que lhe enviou

D. Paio de Noronha com 12 galeras.

Noronha que com ardor tinha defe-

jado eíla comilTaó , naó confervou a

gloria d'huma familia que tem pro-
dufido tantos homens grandes. O Rei
de Camphar o tinha deixado Senhor
em Adem

, para hir fitiar os Turcos
em hum poílo em que fe tinhaó for-

tificado. D. Paio tomado naó fei de
que terror pânico j e temendo alguma

trai-
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traição fe retirou a feu bordo , e aban— »-

donou a Cidade. Qlúz a intelicida- Ank. de

de do Rei de Camphar
,
que folie mor- ]• C.

to no nv^mento em que forçava os j ^ .y

.

Turcos , e os tomava d'af]Iiiro j o ** * ^

medo de Noronha fe augmentou com°- '^^^^

efta triftc noticia , e ordenou a to-^^^*
^^^'

dos os feus que fe retiralTem para os

navios. Apena* confentio que Pan- ^' ^^-^^

taleaó da Maia , e Pedro Fernandes ^^ ^'^^'

de Carvalho com as fuás companhias, '^^^^ ^'*'

íicaíTem para guarda do Palácio , e íc-ce-kei.

furança dos Príncipes filhos do Rei
efunto. Entre tanto tomando os Tur-

cos coragem , e perfuadindo-fe Bem
que a morte do Rei de Camphar teria

caufado perturbação em Adem, foraó

aprefentar-fe defronte d'eíla praça , e

lhe deraó muitos aíTaltos , onde foraó

fempre rebatidos com perda ,
pelo va-

lor de poucos Portuguezes
,
que alli ef-

tavaó. Com tudo eíle valor naó pô-
de impedir que os Turcos naó entraf-

fem na praça de noite por traição ,

porém ifto fó fervio de caufar maior
luílre. Porque na defordem d^efte re-

bate 5 fe condufiraó , e brigarão tam-
bém

5 que os expulfaraó , e perfegui-

raó mais d'huma lesoa fora da Cida-

de.

Em quanto duravaó eíles movn
men-
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mentos , Noronha ficou fempre immo-
Ann. devei 5 como fimples expeclador. Vindo

J. C. depois algumas galeras Turcas de Me-
1548. ca 5 em Toccorro dos litiantes , mof*

, trou quere-las atracar , porem faltou-
D. JOÃO lhe o coração 5 e depois d^alguns dias
III. REI. (^Q irrefoluçaó , ou anrcs de obílina-

, çaô em fe oppor contra a vontade dos
D. JOAO fevjs Oíficiaes , e de toda a lua gen-
DE CAS- iç ^ partio de noite, e fe retirou ocul-
•nio ví- tamente , e contra a palavra que ti-

cE-REi. j^}^^ dado ao novo Rei de Camphar,
que na5 ceíTava de o folicitar a que
peleijaíTe. Só dois Portuguezes chama-
dos' Manoel Pereira 3 e Francifco Viei-

ra o naó quifcraó feguir e fe unirão

ao mais moço dos filhos do defunto

Rei de Camphar , Principe que tinha

muito valor , e merecimento peiToal.

Eftes dois homens lizeraõ prodígios

em quanto durou o cerco , e repara-

rão a gloria da fua Naçaó, bem aba-

tida por huma partida taó vergonho-

fa. Os Turcos eftiveraò alguns dias

defapercebidos da retirada de D. Paio,

e fó o fouberaó por hum defertor ,

Gue tinha paíTado da Cidade para o
íeu campo ,

para praticar hum novo
ajuíle , por meio do qual os Turcos

entrnraó também de noite na praça ,

c expulfaraó os Fartaquins , e os valTal-

los



T)05 PoRTucrEZES, Lív. XIT. 379

los do novo Rei de Carnphar , que ;-

alli foi morto com hum dos íeus ir- Ann. cie

maós. O irmaó mais moço defte Prin- J- C.

cepe 5 depois de combater com muito 1548.
valor , fe falvou com. os dois Portu- ;-

L J ' D. JOÃO
euezes que nunca o abandonarão ,^

• r T •
] j 111. KEi.

e teve m.uita relicidade por recuperar

os Eftados de gx\q a morie de íeu Pai,

e |de fcus irmaós o metiaó de pcíTe. ^' ^^-^^^

A noticia da primeira mudança ^^ *^-^^'

feiía em Adem, tinna cauiado huma "^^^ "^'*"

infinita alegria aos Portu2;i:ezes em ce-reí,

toda a índia. Naõ podia haver coifa

niais agradável ao Vice-Rei , que ver

hum poílo de tanto ciúme cm poder

d'ElRei de Portugal. Bailava que o

grande Albuquerque naó o confeguiiTe

com ioda a fua gloria, para engran-

decer infinitamente quem o fenhoreaf-

le , de qualquer modo que foííe. Tam-
bém elle naó omittio nada para confe-

guir efte negocio , e preparou em
muito pouco tem.po huma frota de

30 embarcaçoens da qual entregou o
commando a feu filho D. Álvaro ,

que
condufio com figo a fior de toda a

Nobrefa.

D. Álvaro chegando febre a Cof-
ta d'Adem , foube a trii^le revolução

acontecida nefta Cidade no princi-

pio , por D. Paio de Noronha mefmo,
que
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—

—

que naó deixou de lhe engroíTaí

Akn. de os objedos pela fua juftificaçaó ; e
J, C. depois por D. Joaõ d'Ataide que o

1 Ç48. ^"í^í^u^o hum pouco mais verdadeira-

D. jo^ó"^^"^^' ^ Confelho de Guerra jul-

III. KEi §^^^^ 9 4^^^ ^^^ havia mais que fazer
' naquelía parte , D. Álvaro fegundo as

D JOA.Ó
^"^^^^"^

T"^^ tinha de feu pai , moveo

PE CA- ^^ ^'"^^ armas para outra parte , em
favor do Rei de Caxem , que efta-

^'' va defpojado d'huma parte dos feus
^* Eftados 3 e que tendo fempre fido

muito" zelozo amigo dos Portuguezes
requeria o feu foccorro. D. Álvaro
foi defembarcar defronte do Forte de
Xael

,
que era huma das praças d^eíle

Príncipe. Os Fartaquins que lha tinhaS

tirado , arvorarão Bandeira branca ,

e enviarão huma mulher que fabia fa-

lar Portuguez ,
para lhes offerecer da

parte d'elles
,
que lhes renderiaó a pra-

ça 5 no cazo que o defejalfem , com
tanio que lhes deixaíTem levar os feus

effeitos.

O Rei de Caxem mefmo , e as

peíToas mais prudentes eílavaó conten-
tes d'efte partido , e queriaó que o
aceitaffem

; porém achando-fe maior o
numero dos loucos , naó lhes quize-

raõ conceder mais do que a vida. Ef-

ta indigna refpoíla onde a avareza ti-

nha
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nLa tido mais parte que a rafaó , e o ~.

valor , revoltando os Fartaquins ao ulti- Ann. de
mo ponto 5 arvorarão o Eftendarte ver- J. C.
melho 5 e depois de terem degolado _ o

elles mefmo as fuás mulheres , e ii- \
lhos 5 determinarão defender-fe como ^' J^ao

defefperados. Verdadeiramente foraó ^^^' Reu
obrigados , e quizeraô antes morrer to-

dos do que pedir quartel. Porém cuf- d. joao

tou tanto Tangue aos Portuguezes ,
de cas-

que naô tiveraô lugar de fe alegra- '^Ro vi-

rem com huma tal vicloria. ce-rei.

D. Álvaro naó deixou porem de
receber as honras do triumpho em
Goa por ordem do Vice-Rei , em
quem eftes expeclaculos eraó pro-

cedidos de huma boa politica
j po-

rém D. Joaó de Caílro a pezar d'eftas

apparencias , reííentio mui vivamente
a impropriedade d^eftas duas acçoens.

Irritou-íe tanto , principalmente contra

Noronha, que naó o quiz nem ver,
nem ouvir quando elle fe aprezentou

Í)ara lhe dar conta , e efte Fidalga

bi depois ta5 defacreditado
, que naõ

pode lavar efta mancha fc naó paíTados

muitos annos ,
quando fe tez matar

como verdadeiro Capitão
, por huma

temeridade fora de propofito ,
que

merecia taó poucos elogios , como a
fua excefliva prudência mereceo repre-

ensão. O
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O defgofto que o Vice-Rei teve
Ann. dcentaó , unindo-fe a outro que tinha

J. C. tido pouco antes , caufado por huma
1548. fijblevaçaò das tropas

,
que tinhaó vin-

- do fediciofamente pedir-lhe o íoldo

,

r>. JOÃO r j L 1 rao lom de tambor , e mecha acela ,

lhe azedou o Tangue , e lhe caufou
huma fevre a que naó poderão achar

remédio , e que naó pôde adoçar-fe

com as cartas d^amizade que recebeo

entaõ d'ElRei , c do Infante D. Luis,

a refpeito da gloria que tinha adqui-

rido 5 fazendo levantar o cerco de

Diu : nem pela prorogaçaó do feu Vi-
ce-Reinado por três annos , e a con-

firmação do Generalado do mar em
favor do feu filho por outro tanto

tempo 5 hum reforço de 17 Navios ,

novas gratificaçoens , e novas honras.

Que era iílo para hum homem
que eílava na fua ultima hora. Sen-
ti ndo-a aproximar-fe , e naó fe achando
em eftado de cuidar nos negócios ,

quiz inteiramente defencarregar-fc ,

para fó penfar nos da fua confciencia.

Formou para ifto hum Confelho com-
poílo de finco peífoas

, que foraó o
Bifpo de Goa , o Governador da Ci-

dade , o Chanceller , o Auditor Gc/al,

e o Intendente da Fazenda. Fazendo-
03 chamar com o Padre Guardião dos

Fraa- -
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Francifcanos y e S. Francilco Xavier ,

lhes fez a fua renuncia. Declarou-lhes Ann. de

depois claramente , e com juramento ]• C.

fobre os Santos Evangelhos : „ Que 1548.

55 eiíe naõ tinha defviado nada para

55 Teu proveito dos bens d'ElRei , e ^' ^°-'^®

5, dos particulares : Que naõ tinha nun-^^'* ^^'*

3, ca recebido prefente d'algum : Que
33 naó lhe fendo dadas 'a tempo , as °- ^^''^

33 confignaçoens , que devia receber ^^ ^'^^"

3, da Corre , tinha eUe confumido o feu
'^'^^ ^'^'

35 próprio cabedal para ás precizoens ce-rei.

3, do Eítado : Que fe achava em hu-

3, ma tal fituaçaó , que lhe faltava

55 até o neceííario que os foldados

35 rinhaó no hofpital : Que nem fe-

35 quer tinha tido comque compraíTe

35 hum frango
,
que lhe tinha ordenado

3, o feu Medico , e que neíla extre-

3, ma pobreza , lhes rogava que o qui-

3, feíTem fazer fuftentar á cuíla do pu-

35 blico 5 ou da cafa da Mifericordia, pe-

3, lo pouco que lhe reftava de vida. ,,

Depois d'eíle difcurfo capaz de tirar

lágrimas dos olhos dos mais infeníi-

veis 5 fe fechou com S. Francifco Xa-
vier 3 entre as maós de quem teve a

felicidade d'entregar o feu efpirito ao
feu Criador no mez de Junho do an-

no de 1548 , e 48. de fua [idade.

Acharão depois da fua morte em
hum
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1 hum pequeno armário três reis , era

Ann. de eíle todo o dinheiro amoedado que

J. C. elie tinha , humas diíciplinas todas tin-

i<4.8 ^'^^ ^^ ^^^ fangue , e os cabelos da
*
^ barba que tinha dado por caução ao3

^- '°-^°
feus credores.

111. REf.
Y}. Joaó de Caftro fendo filho fe-

, gundo d'huma cafa
,
pofto que muita

D. JOÃO
iíiuílre 5 foi fempre pobre , e naó re-

r»E CAS- ^g outro rendimento certo em toda a
TRO VI' fy^ yjj^ rj-^j^js Jo que huma Comenda
cE-^REi. jjg ^00 cruzados cada anno. Hum ca-

famento que elle contratou fendo mui-

to moço com D. Leonor Coutinho ,

filha áo Marechal , que foi morto em
Calicut 5 o defgoílou com feu pai ,

que defaprovou huma alliança em que

a efpofa naó traíia outro dote mais

do que grandes virtudes. Redufido

Caílro por eíle motivo a viver com
pouco 5 fe confolou na fua pobrefa.

com o eíludo. Aplicou-fe fortemente

ás Mathematicas , e fe fez nellas taõ

hábil , debaixo da difciplina de Pedro
Nunes celebre naqiielie tempo , e que
as enfmava ao Infante D. Luis. Caf-

tro teve entaõ occaíiaó de travar ami-

fade muito eílreita com efte Principe,

que durou até a morte. Caílro fe dcl-

tinguio em muitas occaíiocns em Afri-

ca ^ e nas índias. Allignalou-fe princi-

pal-
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palmcnte na companhia do Infante ,

na expedição que Carlos V. fez a Tu- Ann. de

nes , e foi o único que recufou dois ]• C.

mil ducados , que o Imperador fez 1^48.
deftribuir a cada hum dos Oíliciaes

Portuguezes. Refufou com a mefma°* -^^-^^

genorofidade o Governo d'Ormuz ,
que

^^^* ^^^*

ElRei de Portugal lhe oíFereceo , e

mil cruzados de penfaó
, quando paf- ^* '^*^*^^

fou ás índias com D. Garcia de No- ^^ ^*\^"

ronha feu cunhado, dizendo que ain-^^^
^'"

da naó tinha feito nada para os mere-
^^~^^^'

.

cer. Em todas as viagens que fez ás

índias , nnnca fez commercio algum,
e fe elle fe achou em occafioens em
que foi obrigado a aceitar prezentes,

os deo ao Fifco. Contaó d'elle hum
facto fmgular accontecido em Lisboa ,

no tempo em que fe difpunha para á

fua ulnma viagem. Faceando pela Ci-
dade 3 e vendo na logem d'hum Al-
faiate hum veftido hum pouco exqui-

íito ^ preguntou de quem era : e di-

zendo-fe-lhe que era para hum dos
feus filhos 5 pegou na tefoura , cor-

tou-o em pedaços , e diííe ao Alfaia-

te. ,5 Dizei a elTe rapaz
, que compre

35 armas. Todas eftas acçoens que o po-
dem pôr em paralello com os Heroes
da antiga Grécia , e com os grandes
hom.ens das primeiras idades da fim-
Tom. IIL Bb pU-
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Ann. de da charrua para os fazerem Dicladores,

}. C. fazem melhor o feu elogio , que tudo

ir^S, ^ ^i"^ ^'-* poderia ajuntar para lhe tra-

- çar o caracler , e aformofear o retra-

111. REI,
Abertas as rucceíToens fegundo as

formalidades ordinárias , D. Joaó Maf-
^' '^-^^' carenhas , e D. Jorge Tello de Me-
eia DE

j-j^2es fe acharão nomeados na primei-
SA GO-

j..^
^ Q j^^ fegunda. Porém como am-

\ERN'A-
j^^g tinhaó voltado para Portugal , abri-

^^^* raó a terceira que eftava toda a fa-

vor de Garcia de Sá, o qual foi lo-

^o aclamado , e fe meteo cm pof-

le do Governo, de que era muito di-

gno. Era efle hum Cavalheiro da íin-

geleza dos primeiros tempos , e que
tendo quaíi fempre vivido nas índias,

até á idade de 70 annos
,
que entaó ti-

nha , alli tinha adquirido huma gran-

de experiência dos negócios , huma
alta reputação nas armas , e tinha ad-

quirido a confiança , e a eftimaçaó

geral dos Portuguezes , e dos índios,

pela purefa, e candura dos feus coílu-

mes.
Hum dos primeiros efFeitos dcfta

eftimaçaõ , foi a paz fcitt com o Idal-

caó. Efte Príncipe logo que foi in-

iormado áx morre do Vicc-Rci , e da

de-
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cleclaraçaó do Teu rucceíTor , cr.viou os —
fciis Embaixadores para íe queixar da Ai:x. de
condiicla de D. Joaó de Caílro a rei- ]. C.
peito d'elle. Renovava as mefmas pro- ^^.o
poliçoens, que tinha le:to a reipcito

de Meale. Porem D. Garcia de Sá d. joao

dirigio efte negocio com tanta dcftre- i^i- ^-^^'

fa 5
que o Idalcaó fe fatisfez conique

Meale eíliveíTe guardado em Goa , e d. gar-

que naõ o tranlportaíTem para oiura ^^-^ ^^

parte, fem o feu conrentimenuo pe- -"^ *^'0"

lo meio do que confirmou enraõ -x^-"^^^"^'

4oaça5 das terras íirmes de Bardes ,
dor.

e de Salíete. Eíta paz foi íe^uida

quafi ao mefmo tempo da renovação
cos tratados anti^^os tciros com o S.i-

morim , Nizamaluco , Couanialuco , e

outros Príncipes da índia.

O Rei de Cambaia eílava feni-

Çre cm armas , e o Governador pcn-
íàva. cíHcasmenre em o accommodar

,

para o que titiha feito huma a;rande

armada , e fc tinha embarcado p.er-

ço do principio do anno de 1549.
Porem tanto que chegou a Baçaim ,

Sultão Mahmud o prcveaio pelos fe-

G3 Em.baixadorcs para lhe pedir paz.

Defcuiparaó o milnor que poderão as

-culpas que íe tinhaó cometido de parte

a parte , e a paz foi concluída quaíi

com as meínaas condíçocns dos rrata-

Bb ii dos
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dos precedentes , á excepção do mu-
An.n'. de ro de fcparaç.ió entre a Cidade de Diu ,

]. C. e a Fortaleza , e de alguma partilha

ícAQ ^^^ direitos dos caminhos, de que o
\ Governador naó quiz ouvir falar , e

D. joao ^^ '

f^-^ prccizo que o Rei de Cam-
ila- ^'^^-baia fe rendeíTe.

Por eíle tratado , a índia fe
D. GAR- ^^chou de novo cm huma perfeita
CIA DE tranquilidade , com grandes vantagens
SA GO- jj.Qç Portuguezes , c com muita glo-
vERNA- j.j^ (Iq novo Governador ,

que no
tOR. pouco tempo que tinha manejado os

negócios , tinha feito mais
,
que mui-

tos do5 fcus predeccífores.

Parecia levantar-fe huma tempes-

tade da parte d'Ormuz
,
que lhe te-

ria dado trabalho. Hum Abexim cha-

mado Abdalla , homem de reputação
,

fe tinha levantado contra o Rei , Fazia

corfos 5 roubava as caravanas , e emba-
raçava o comercio. D. Manoe! de Lima
tinha enviado contra elíe differcntes

dellacamentos. Abdalla os tinha fempre
desbaratado , ou lhes tinha cfcapado.

O negocio eRava ferio: porem Lima
vendo que a força defcubena naó lhe

aprovenava ,
julgou fcr-lhe licito ufar

de ardil. Enviou a efte rebelde hunv
dezcrtor ,

que fingindo ter íído maltra-

tado j fe refugiou para cUe , infmuou-
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fe na fua amiZciJe , e o apunhalou.

Livre Gracia por cíle meio de Ann. de

todo o medo d'aí|uelia parte , naó ]. C.

teve peior coiza que a morte de Luís 1^49.
Falcão Governador de Diu 5 que ef-

tando fenrado á fua porta á boca da ^- ^^^^

noite foi morto com hum tiro d*ar- ^^^' ^^^'

cabuz
5
que ihe atirarão de fora ^ lem

que nunca fe podcííe defcubrir o au- ^' ^

tor d'cílc aííiicino , com toda a diii- ^"'f'

gcncia qae fe fez. O Governador ^^ ^^"

enviou ali Martim Corrêa da Silva ,
^'^^^^^'

e depois foi cUe mefmo a Goa. '^^^'

Occupou-fe ali com muita utilida-

de , e bem do Eftado fazendo reparar

OS- armazéns , efpalmar os Navios ,

e dando em tudo provas d'huma c;ran-

de capacidade , e d'hum grande zelo

pelo publico , c|uando hum attaque de
cólica 5 a que era fogeito ^ fobrevin-

do á lua idade avançada , o levou a

i^ de lulho com grande dirgoilo das

pefioas de bem
, que tinhaó fundado

n"elle grandes efperanças , e que foraó

taó ediíicados com a fua morte intei-

ramente Chriílãá , como o tinhaó fi-

do das virtudes
, que elle tinha mof-

trado na fua vida, e principalmente
em quanto efteve no emprego.

Tinha-fe defpoJAuo de todos os

íeus bens em favor das fuás duas
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íílh.is
5 que tinha cazado pouco antes

A>.N. ílc da ília morte , huma com Maneei de

J. C. Souza de Sepúlveda , e outra com D.

jrAo, AíFonfo de Noronha , o mais belo

- Cavalheiro que havia na índia , po-

rem que viveo pouco. Cada huma d'

ellas tiveraó de dote 20^ cruzados ,

que feus maridos cftimaraó menos ,
que

D. GAR-
^ ç^^ beleza ,

que era extraordinária.

D. Leonor d'Aibuquerque de Sá era

iá celebrada pelo voco
, que tinha feito

de cníar com ella hum limplez Tolda-

do n'huma tempeítnde , de que já fa-

^ lei ;
porem ainda o íoi muito mais

pelo lamentável nau fra2;io que fez com
feu marido , e com toda a fua familia

no Cabo de Boa Efperança , naufrá-

gio de que todos os Autores d'aquel-

le tempo contarão por extenfo as trif-

tes particularidades ,
que d'elle fazem

hum dos acontecimentos mais tráficos.

JORGE Em virtude da quarta íucceíTaó

cAHRAL que fe abrio por morte de Garcia de

covEK- Sá 5 Jorge Cabral foi declarado feu

KADOR. fucceíTor. Era então Governador de

Baçaim, p-.ra onde defpacliaraó logo
correios para o aviiarem. Eíla noticia

naó lhe caufou nem admiração , nem
alej^ria. Sabia a fua nomeação , e a

tinha declarado na morte de Caflro.

E bem ion2,c de aceitar eíle em-
prc-



DOS PORTUGUEZES , LlV. XII. 39I

gorto 5 duvidou muito

tempo. Temia perder 4 annos de divi- Ar.r.. de

das arrazadas que lhe deviaó do fcu J. C.

governo , e temia ainda mais ver che- 1^49.
gar , pode íer

,
paliado hum mez , ou a

mais tardar hum anuo, hum fuccelTor ^* ''^'^

fe2:undo o eílilo que tinha tomado a
^'*' ^'^^*

Corte de Portugal : depois do que te-

ria huma grande conta que dar, e íe ^^^'^^

acharia arruinado , lem ter tido tempo ^
-^^''-•'^^'

de fe aproveitar do leu emprego. Ef-
^^^^'^'

tas foiidas rafoens
,
que venciaó o feu

^-''^^^•^'

animo , cederão com tudo á vaidade

da íua eípoía
,
que lendo bela , mo-

ça, e amoicioza como faó d*ordinario

as do feu fcxo
,
preferio o íumo d'

huma honra vá , e o gofto de fe ver

a prjmeira Senhora das índias , á outras

vantagens mais íolidas.

Goa o recebeo com todas as hon-
ras dividas ao fcu cargo , e com to-

das as demonftraçoens de goílo ,
que

correlpondiaó á idca que tinhaó do leu

merecimento pclToal. O publico naó
fe enganou n^eíla idea , e o feu Go-
verno ainda que curto , aííim como o
do feu predecelTor

, pafTou por hum
dos mais fin guiares que teve a índia*
Foi jufto , defentereííado , zelozo pe-
lo bem do ferviço , fem fauílo , fácil

em dar audiências , attento a impedir

as
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as murmuraçoens das tropas , pagando-^
Ann. de lhes exactamente com o feu próprio

]. C. cabedal , na falta do dinheiro d'£lRei.

irj^n, A todas citas qualidades
, que formão

, os bons Senhores , ajuntou mais duas
r. JOÃO

^^ ^j,g^ condiçoens particulares , que
III. i^Ei.|j^g

adquirirão abfolutamente a confian-

ça de toda a gente. A prim-eira foi
JORGE

^ facilidade que tinha de tomar con-
cAHí.AL

Ççii^Q j^Qs negócios públicos, o que o
GovER-

i^ypy ^ exceíío , que fez fazer caixas
i.ADOR.

p^j.^ deitarem os pareceres
,
que lhe

quifeíTem dar com a liberdade intei-

ra de fe naó darem a conhecer , ou de
lhe falarem por cartas anónimas. A
fegunda he, que entre todos os negócios

entreteve fempre o povo em hum cf-

pirito de alegria
, procurando-lhe fem-

pre divertimentos, que fazia fucceder

continuamente hiins aos outros. Para

eíle cffeito diviòio todas as efbccies

dç trabalhos , pôz na frente Ofnciaes

de confideraçao , e formou aíTim di-

verfos bandos d'obreiros ,
que das fuás

obras paíTavaó ás danças , c jogos, que
animava com o golfo

,
qiíe niííb mof-

trava ter. Hum dia por huma noticia

que recebeo , deo ordem a fazer 300.

inftromentos de campainhas , como ef-

pccies de pandeiros , ou de adufes ,

para os eípalhar pelo povo y e acen*

der
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v^er cada vez mais o amor da obriga- ^

çaó 5 e o ardor do bem publico pela Ann. de

commiia alegria. ]. C.

Naó lhe faltou que fazer quando 1540.
entrou no Governo. Era precizo pro-

ver nas Moíucas , onde as coufas cor- ^' ^^'^^

.

riaó fempre mal. Os Caftelhanos ti-
^''* ^^''

nhaó iá tornado : os Porruguczes ali

fe tinhaó dividido entre ú , e fempre jorge

cm má inteliigeHcia com os Reis do casral

paiz. Hum novo motivo de divifaõ en- gover-

tre o Samorim , e o Rei de Cochim nadok.

o obrigou contra leu gofto a tomar par-

tido 5 e a começar huma nova guerra.

O Rei de Cota na Ilha de Ceiiaó im-

plorou o feu foccorro contra feu ir-

rnaó. O Rei de Candé na mefma Ilha,

fingindo querer fazer-fe Chriftaó , lhe

pedio também tropas para fe fortifi-

car contra os feus vaííallos , a quem
a fua mudança de Religião, naó p>o-

dia deixar de dezagradar , e de por
em algum perigo. Em fim tinha-fe di-

vulgado o rumor de que os Turcos
fazendo huma poderoza armada em
Suez

5 queriaó vir atracar alguma das

Fortalezas da índia.

Cabral deo ordem a tudo , o me-
lhor que lhe foi poííivel , e elle mef-
mo fe tranfportou a Cochim, onde a

fua prefença jsra neceííaria. A fua

via-
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i viagem foi breve , e pouco felis. Em^
AxN. (ie baraçou-fe com o Rei de Cochim ,

J. C. pela felicidade que teve em feguir as

i<40. ^^^''^^ ^^ Francifco da Silva , Governa-
*

, dor da Fortaleza y homem imprudente,
D. JOAO

g fogofo ,
que o obrigou a confeiitir-

ui. KEi.
jj^ç q^jg f-Qlfç faquear o Pagode de
Palurt, donde julgava tirar hum gran-

joKGE ^ç thefouro. Kll:a temerária emprefa
CAYP.AL £-^^- j.^5 j^^^i executada , como tinha
GOMJK-

^-j^^ injuílamence tentada. O thefouro
jí^DOR. j^^- ^g achou : com tudo os índios fe

revoltarão , c efcandali faraó d'huma ten-

tativa 5
que lhe pareceo taó facrilega

como injufta. Tomarão as armas.

Alorreraó ali alguns Portuguezes , e

hum grande numero de feridos. A
indignação que o Rei tomou por if-

to , foi cauza para que o Governa-
dor naó regulaíle nada dos* negócios

para que tinha vindo. Foi também
caufa que naquelle anno , fó partiffem

três navios de carga para Portugal , taó

mal carregados, que dilTo refuitou mui-

to grande prejiiizo para os entereffes

cia Coroa. Depois a iílo Cabral obri-

gado pelos avifos que recebeo da pró-

xima chegada dos Rumes , foi obriga-

do a tornar para Goa.
Apenas partia o Governador , a

tieceííidade de foccorro em que fe acha-

va
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va o Rei de Cochim , pôz eíle Prin

cipe na precizaó de fe reconciliar com Ann. de

Silva 5
que por outra parte fó íervio ]. C.

de perturbar os negócios em lugar de i^jg,
os accommodar.

Na vifmhança de Cochim havra^- ^^^^

hum pequeno Príncipe
,
que os Poriu- ^^^* ^^**

guczes chamavaó o Rei da Pimenta ;

porque dos feus Ellados he quetiravaó •^°^'^^'

todos os annos para Portugal a maior cabral

quantidade d'efte género. Era vaíTalio
gover-

do -Rei de Cochim, e rinha com elle
^'^^°^*

huma efpecie de filiação , fundada fe-

bre os principios da fua Religião , e
da Naçaó. O Rei de Cochim tratan-

do-o menos como pai , que como Se-
nhor 5 lhe tinha feito muitas injufti-

•ças 3 de que elle fe tinha queixado
inutilmente. Naó podendo obter juíli-

ça , tinha paíTado para o Samorim ,

com quem tinha contratado outra filia-

ção, rompendo as obrigaçoens da pri-

meira , e em virtude da qual devia fuc-

ceder a cíle Principe , em falta de feus

fobrinhos , como tam^bem o Samorjm
devia fuccedcr nos Eftados d'efí:e, em
cazo de morte.

Eíla alliança que tinhaó inutil-

mente tentado de atnivclTar , fendo
aflim feita , efte Principe fortificado

com os foccorros que recebeo do Sa-

mo-
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• morim , veo deitar-fe com dez mil
Amn. de Naires fobre a Ilha de Bardelle , que

J. C. fazia o motivo da divifaó , e fe afe-

J549. iihoreou d'ella. O Rei de Cochim , e
' Silva fe pozeraó logo em campo com

^* '^"^
as fuás tropas , em que eftavaó 600

in. RLi.
por^uguezes.

Antes de entrar em acçaõ o Rei
JORGE

^^ Pimenta que eu chamarei ao Prin-
cABRAL

^.^^ ^^ YCtv^. de Bardelle
,
que fó re-

Go\ER-
qyçj^jj^ \iMVi\ ajufte 5 acceitou de boa

^-ô^iJOR,
vtoritade huma conferencia com Silva.

Confentio em tudo , até ofFereceo cn-
trcgar-fe nas maós delle Governador,
c de vir a Cochim á Fortaleza, com
tanto que alli eíliveíTe debaixo da fian-

ça d^elle. Porem Sylva fe obílinou

ídripre em querer que elle fe entre-

galíe á defcripçaõ do Rei de Cochim.
Huma propofiçaó taó extravagante , e

taõ deíarrefoada , de que nunca Silva

quiz ceder , efcandalilando efte Prin-

cipe 5 elle lhe voltou as coftas , e fe

retirou para os feus.

O furor fuccedendo entaõ em
Silva á loucura das fuás pretençoens ,

naó tomou , nem fcquer o tempo de ef-

pcrar que as fuás tropas inteiramente

clcfembarcaííem , e de as pôr em or-

dem. Deo fobre as tropas do Princi-

pe com impctaofidade. O combate foi

vi*
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vivo 5 e animado ;
porém fendo o Prin

cipe ferido os >saires fe pozcraó em Ann. de

retirada ate ao feu Palácio, que os Por- J. C
tuguezes forçarão. Lançarao-lhe fogo, 1^49.
que fe ateou tanto

,
que dizem , que

as mulheres do Príncipe , e o mefmo °* ^^^^

Principe alli fe queimaram. ^'^* ^^'*

Os índios do partido de Silva

vendo o fogo do Palácio , lhe advir-
^°^^^

tiraó a tempo que fe retiraíTc , fegu-
^-'^^^•^^

rando-ihe que com.o eftt era a maior
^<^'^'^^'

afronta que podia receber o inimigo ,
^^-'^^o^*

depois da morte do Rei , que ignora-

vaõ ainda , teria bem de prcíía huma
tropa de defefperados que combater ,

que lhe dariaó bem que fazer. Silva

era muito pouco prudente para fe ren-

der a eile parecer. O inimigo com
tudo veio com tanta impetuofidade ,

e fúria
,
que os Portuguezes naó po-

dendo foftentar efte primeiro esforço,

fe pozeraó num inílante em delbr-

dem , e em fugida. Silva abandona-
do dos feus 5 combatteo como hum
furiofo , até que cahio morto , traf-

palTado de muitas feridas. Sincoenta
Portuguezes que a fua fugida precipitada

naó pôde filvar , tiveraô a mefma for-

te. O Rei de Cochim recolheo o ref-

to 5 e fe retirou tendo tido a gloria

nefta defordem , de fe ter conaufido

cQm



5p8 Historia dos Descobrimentos

;— com mais prudência , aíííni moço como
Ann. deer.i, do que Silva, que a pczar da fua

J. C. idade , e experiência , alli tinha mof-

I549. trado taó pouca , derprefando a pru-
- dencia dos confelhos d'eíle Príncipe.

D. joAO ^ morte do Príncipe de Bardclle
111. REI.

3in(^pi^^^5 coníiava inteiramente, quan-
do fmco mil Naires , feus devotos ,joKGE
cortarão metade da barba , e dos ca-

cAKRAL
ijgiQg ^ fegundo o leu uzo , para mof-

GovER-
j-j-^j-çj^^ ^ obrigação que elles tem, e

^ADOR.
^ vontade de morrer

, para vincarem
o Teu Soberano. Eftes homens furio-

fos , e que fó procuravaó a morte ,

vaó até a Cochim , onde deraò hum
alTalto impxeviílo aos feus fuburbios ,

Fio bairro dos índios. E pofto que
Henrique de Souza , que aommanda-
va na Fortaleza eíloíideo 500 ío-

bre a praça , naó foi fem que clles tivef-

fem feito muitas deíordens , e vendi-

do por muito preço a fua vida. Os Au-
tores contaó dois calos íingulares , ac-

contecidos no repente d'efl:c aífilro. He,
que hum homem doente de quem
ío fe efperava a morte , no primeira
movimento do rebate fe levantou ,

brigou como hum Leaõ , e depois da
acçaó fe achou fem fevre , e perfei-

tamente convalefcido. Outro pelo con-

trario que eílava ínuito bom y tomou.

hum
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hum medo tamanho , que morreo
logo. Ank. de

A perda que tinhaõ feito nefta J. C.

occaííaó os Naires confagrados naó i<aq
demorou o feu furor , antes pelo

contrario fervio de lho augmentar ,
^* ^^^^

principalmente quando fouberaó que ^"* ^^^'

o Samorim armava poderoíamente
,

para vingar a morte do feu Senhor. J<^^^^

Todos os dias eites Naires faziaó cor-
^^^^^^

rerias ate ás portas da Cidade , e alli
^^^'^^^

efpalharaó hum tal medo , que o Rei ^-"^^o^*

de CocJiim , a quem elles procuravaó

principalmente , e que em fim foi apu-

nhalado por hum deílcs confagrados,

naó fe julgando feguro no feu Palá-

cio 5 foi obrigado a ipalTar para á For-

taleza com hum grande numero de
peííbas das mais confideraveis da fua

Corte, o que deo caufa
,
que por al-

gum tempo fe fentiííem alli os eífei

tos da fome.

Com tudo o Samorim convocan-

do todos os Principes feus vaíTalíos
,

pôz em pé hum exercito de i40<j^ ,

e fe pôz cm marcha para fe meter
de poíle da Ilha de Bardelle , e dos

Eftados do Príncipe defunto , de que
fez reconhecer o íobrinho por herdei-

ro legitimo. Os Governadores de Co-
chim , c de Cananox íizeraó quanto

pq.
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T~~~T" poieraó para lhe eftorvar todis as
Ann. de

p^^nr^aens : porém naó poderão impe-
•'• ^' dir que cfte Príncipe continuaíTe a lua

1549. derrota 5 e de fe apoderar da Ilha de

D. joaÓ Bardelle , onde fez entrar 40(>) Nai-

111. REI. ^^^ 3 commandados pelos Príncipes ai-

liados 5
que craó 10 , entre os quaes

JORGE- havia alguns vaííailos do Rei de Co-

CABRAL chim 5 os quaes recufaraó entaó de o

GOvER- í"ervir a elle , picados de que Martim

KADOR. AfFonfo de Soufa os tinha privado de
cerras penfoens , comque ElRei de
Portugal os tinha remunerado , em
icconhecimento dos ferviços que elles,

e feus pais tinhaõ feito contra o Sa-
morim n^s primeiras guerras.

Henrique de Soufa commandante
cm Cochim , enviou logo á Goa ,

aíKm por mar , como por terra , para

avifar o Governador de tudo o que
fe paíTava. Ordenou ao mefmo tempo
a Antbnio Corrêa fcu cunhado

,
que

tomalTe o mar com 30 embarcaçoens
á remos ,

que tinha tirado de Cochim,
e Cananor , e que impediíTe quanto
podeíTe a communicaçaó dos Prínci-

pes fechados na Ilha com o exercito

do Sr.morim , que eílava da parte de

Chambc no continente.'

Cabrr.1 teve muito difgoílo com
eílas noticias. Prepajraya hum gran-

de
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de armamento para hir no encontro da. .

frota Ottomana ,
que efpcrava a todo Ann. de

o inftante pelos aviíos que lhe vinhaó J. C.
de todas as partes. As Cidades da In- jr^n
dia lhe teftemunharaó nefta occafiaó ' *,

a eftimaçaó que faziaó da fua peííoa. °* JQ-^o

Cada huma preuarou muitas embarca- ^'^' ^^^^'

çoens á fua cuíta
,
pela impoíiibilida-

de em que eile eftava de o fazer «á
Jorge

cufta d'ElRei. Alem d'iíro naõ fe po-
^-^^^-^^

dia elie apartar de Goa. Era o tem- ^o^"^^""

po da chegada dos Navios do Reino, ^-'^^^^^

e eftava fempre na inquietação de fe

ver render. Algum tempo fe paíTou

ailim nefta incerteza. Em fim a fe-

zaó fe tinha avançado de modo , que
os Navios de Portugal fó podiaó to-

mar Porto em Cochim, veio também
hum avifo do Governador

, que a« ga-
leras Turcas fe tmhaó defarmado em
Suez, por huma ordem do Gram Se-
nhor.

Por aquella parte livre de todo
o tem.or ; Cabral fez partir logo Ma-
noel de Soufa de Sepúlveda com qua-
tro Navios , e lhe deo ordem que ti-

yeíTc a Ilha de Bardelle fechada de
taô perto, até que elle mefmo che-

gaffe, que ninguém podeíTe entrar, nem
fahir. Pouco depois fez feguirem a

jSoufa outras iz embarcaçoens , com-
Tom. III. Ce man-
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mandadas per Gonçalo Vaz de Tavo-
Ank. de ra. Sou la íatisfcz também á fua com-

J. C. rniíTaó , que a Ilha foi logo redufi-

ícAo. ^^ ^s ultimas ncceííid.ides , c os

. Toldados inimigos , oprimidos pela fo-
D. JOÃO

^^g ^ vinhaó elles mefmos entregar-
ni. RÊi.

^ç luplicando que os recebelTem por
eferavos.

Tanto que a frota efteve pro-rip-
CABRAL

j.^^ çj mcfmo Gabral fe embarcou. A
GOVER-

^^^ armada tinha perto de cem velas,
kador.

j^^g quaes entravaó 20 galioens , mui-

tas caravelas
,
galeras , fuílas , bragan-

tins 5 e outras embarcaçoens a remos,

com 4ç^. homens de defembarquc.

Ka fua derrota queimou Tiracol ,

Coulete , e Panane ,
que era da de-

pendência do Samorim. Eíleve tenta-

do a fazer o meimo a Calicut , e o
fizera , fe o fcu Confelho naò lhe rc-

prefentaíTe ,
que era muito mais im-

portante para elle , hir incelTantcmen-

te a Barcielle , onde tinha como nas

íuas redes todas as potencias do Ma-
labar.

Fazendo força de vela , foi fur-

gir á barra de Cochim , onde era ef-

perado pelo Rei
,
que tinha 40^ ho-

mens pagos. Tomou também dois

mil Portuguezes , c logo no dia fe-

guinte fe poz defronte da Ilha de
Bar^
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Bardelle ,
que fez cercar por todas as —

embarcaçociís ii^^jeiras. Eíiando re-^u- Ann. de

lada a ordem do atraque , ao tempo J. C.

que hia começar a acçaó , os inimi-

gos arvorarão huma bandeira branca \
para capitular. Naó Tc poderão ajuf- ^- JO-^o

tar taõ depreíTa pelas condiçoens que '•'• ^^^^«

os fítiados acharão muito duras. Le-

vou ifto dois 5 ou três dias. Em íim J'oí^ge

a ultima palavra do Governador foi cakral

que queria que os i8 Príncipes fe en- gover-

tregaílem nas fuás maós , falva a vida ,
í^ador.

e que depois re^ulariaó os outros arti-

gos do tratado nos termos da honra,

e da ami fade.

Naó fe determinando os Princi-pes

febre huma propofiçaó taõ terrível
,

o General fe refolveo a atracar no ou-

tro dia ao amanhecer. Porem duran-

te a noite recebeo a noticia que D.
Affonfo de Noronha tinha chegado a

Coulaó por Vice-Rei das índias. El-

le mcfmo efcreveo dando avifo da
fua vinda , e a ordem de naõ fazer

nem paz, nem guerra em quanto elJe

naõ eftivefle unido á armada. Foi if-

to hum raio para Cabral , que via ti-

rarem-lhe das maõs a gloria da mais
bela acçaó que fe podia fazer nas ín-
dias 5 c de que fe pòdiaó tirar as maio-
res vantagens.

Ce ii Naõ
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Naó obílanrc iílo os Oííiçiaes que-

Ann. c!c naó que cJlc paflalíe avante , e que fe

]. C. aproveiraíTe da occafiaó que a fortu-

ic4g. ^'^ ^^"^^ aprcientava para íe immortalifar.

- Depois de reflcdir hum pouco. ^, Eu
^- '*^^°

,5 vos agradeço , Senhores , ihe diz
,

,5 o zelo que rendes pela minha glo-

3, ria ; porem penlando bem , eu nao

55 poderia ter goílo algum em huma
CABRAL

^^ vicloria que vos deve embaraçar
GpVER-

^^ ^^,^ Q Vicc-Rei 5 ao qual naó po-

35. déreis agradar , começando por lhe

5, defobedecer. Naó precizo poupalo

3,
para mim j porem precizo muito

„ poupalo para vós. Fazéndo-vos eu

„ eíle ferviço ^ pode fer que adquira

5, mais gloria do que fe tiveíle ven-

„ eido. „
Chegando Noronha a Cochim ,

Cabral o foi alli. encontrar. Noronha
lhe fez pouca honra. Delcontentaraó-

fe todos á proporção do amor que ti-

iihaó a Cabral , com tudo naó moftrou

rcfentimcnto
;
porem fó penfou em

apreílar a fua partida. O \^ice-Rei o
fez conyidar para o negocio de Bar-

delle onde fe difpunha a hir peíToal-

mente. Excufou-fe elic. Também naó
era já rcmpo

;
porque a occafiaó ti-

ri ha efcapado. A Kha tinha fido abun-

dantcmcnre provida de viveres , e.òs

Prin-
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Príncipes fetinhaó poílo em fegurança. ^-

Pedio-lhe também que cuidalTe na car- Ann. de

ga dos 'Navios, que deviaó tornar pa- J. C.
ra Portugal 5 fegundo os poderes que r<4o.
ElRei lhe tinha dado, Cabral fe ex-

cufou do meímo modo , e fó quiz °' ^^^^

ter cuidado no que era feu. Guardou ^^'' ^^^'

com tudo com o Vice-Rei todas as

nitençoens até ao tempo que fe em- ^^^^^

barcou para Lisboa , onde foi bem re-
^-"^^^^^

cebido do Rei , e da Corte ; porem
^^^'^^'

onde chegou pobre , aííim como o ti-
^'^^o^*

nha premeditado , quando fe deter-

minou a acceirar o Governo.
Os Chriftaós fe multiplicarão na

índia com o numero dos miniílros

Evangélicos. Os Padres da Ordem de
S. Francifco , cftabelecidos havia mui-
to tempo em Goa , tinhaó feito hum
novo eltabeleci mento na Ilha de Cei-

lão. Os da Ordem de S. Domingos
a<:abava5 de fundar hum Moíleiro em
Goa modernamente , no Governo de
Garcia de Sá. O numero dos Miílio-

narios dá Companhia de }eíus , tendo
erecido" muito em pouco tempo , ti-

nhaó-fe efpalhado por toda eíla parte

do mundo até ás portas da China.
Tcdos eílês Santos obreiros trabalha--

vaó na Vmha do Senhor com hum ze-
lo admirável 5 e huma perfeita uniaõ*

.' Vic-
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«^'-^ — Viraó ali hum grande frucio na mu-
An::. de dança* dos coftumes dos Chriftaós , e

]. C. na converfaó dos MaKometanos, e Idola-

I ~4g. ^^'^^' O Píidre Gafpar Barzeo Jefuita

\ Flamengo , fez mudar de face toda
D. JOÃO ^ Cidade d'Ormus , onde revê Aicccf-
III. REi.^Q prodigiofo. O Padre António Cri-

minal foi o primeiro da fua compa-
joRGE

j^j^j^ ^ ç^^Q j-ç^.g ^ fortuna de derramar
CABRAL

çy Çq^^ langue por ]efus Chrillo , [en-
GovER- ^Q marcyrifado pelos Badages. O Vi-
KADOK. gririo Geral Miguel Vaz rccebeo tam-

bém a morte em recompença do feu

zelo 5 fendo envenenado pelos r.ovos

Chriftaós de Goa , entre os quaes fe

aplicava com exceííivo zelo a dezar-

rcigar os reftos do Judaifmo. Dio^o
de Borba , imitador do feu zelo , e

Clérigo Secular como elie, entrifteceo-

fe tanto com a fua morte
,
que fe me-

teo Religiozo na ordem de S. Fran-

cifco , onde acabou pouco depois vir-

tuozamente os feus diaó.

Naó era íó o povo que fe con-
vertia 5 e 03 pobres

, que eílió mais
perto do Reino do Ceo do que os ri-

tos : os Brachmanes , os Doutores da
lei j os Reis , e os Príncipes curvavaó

as cabeças debaixo do jugo'do Evan-
gelho i e lc*m talar dos que S. Fran-

cifco Xavier ganhou para á noííalan.-.

ta
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ta fé houveraó também outros em di —
verfos lugares , que quizeraó abraçar a Ann. de

noíía Religião. ]. C.

De todas as converfoens a que js-aq,
fez mais eílrondo , foi a do Rei de

Tanor. Os feus Eibdos eraó muito ^' ^^^^

confideraveis. Era cunhado do Samo- '^'* ^^'"

rim 5 e o filho que tinha tido da ir-

mã d'eftc Principe devia fer o herdei-
^^^^^

ro do Império de Calicut, íegundo as
<^a»^'^^

leis da Ginecocracia eftabelecida no
^^^'^^^~

Malabar. A vifmhança da Fortaleza ^''^°°^'*-

de Chalie o fez ligar muito eílrcita-

mente com Luis Xiralobo que era o
Governador , e com o Vigário Joaó

Soares , que era hum grande homem
de virtude. Tomou tanto gofto do
difcurfo d'efte , lanto afeòlo aos hof-

fos fantos Miílerios
,
que fe fez ba-

ptiiar occultamcnce com a Rainha fua

eípofa , e alguns de íeus filhos. O
íegredo naó pode fer tal, que os feus

vaiTaíios naó o fufpeitaíTcm , yenco
principalmente a ícrte inclinação que
tinha aos Porcuguezcs , e aos coíèu-

mes eftrangeiros. A defconfíança che
gou a hum tal ponto , que clle foi

obrigado a pedir algumas tropas ao

Governador Garcia de Sá ,
para fc

acautelar contra os movimentos
,
que

poderia caufar na fua Corte o dilla-

bor
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'^—.— bcr d^hurna tal mudança , fe fe verl-

ANN.^dcircaíTe. O Governador lhe enviou com
J. C. Cubíto 6o homens commandados por

ícAO ^'''^f^i'^ de Sa Teu fobrinho , a quem
\ ajuntou o Padre António Gomes ,

D. JOAO Superior dos Jefuitas do Seminário de
111. ReuQqj,^

P^^^-^
acabar de o inílruir na nof-

fa crença.
JORGE Animando muito o feu fervor a
CABRAL inftruçâó do Padre , tomou a refolu-
GovER- çaó de vir a Goa , para ver as Cere-
KADOR. rnonias auguftas da noffa Tanta Reli-

gião j de que lhe haviaó dado hum.a

alta idéa. Deo parte deíla determi-

nação ao Governador
,
que enviou lo-

go Joaó Lobo
,
para o tomar em hu-

ma galera foberbamente ornada, e com-
boiada por 12 embarcaçoens para fe-

gurança da fua peííoa. Divulgada ef-

ta refoluçaõ do Rei , confirmou as fuf-

peitas dos feus vaflallos , e caufou

entre elles hum grande temor. Fize-
' raó todo o esforço para o deiviarem

'd'eil:a viagem. O mefmo Samorim
,

a quem iíío caufou huma grande in-

Í[uietaçaÕ5 empregou toda a força do
.eu credito , e da fua au61oridade pa-

'ra o deter ; porém em vaõ. O Rei
de Tanor illudio as inílancias d'eíí:e

Príncipe , fingindo querer retirar-fe do

mundo , e fazer-fe jogue. Em fim 05

feuíj
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Teus vaííallos cKegarAÓ a fitialo em
'huma das fiias praças

,
que rinha hum Ann. do

cerco de três muros. Fugio 'cie noite ]. C.
por huma efcada de corda. Ferio-fe 1^49,
n'hurna perna , e na cabeça íaltando

o ultimo muro , o qual era hum pou- ^' ^^'^^

CO mais alto que os dois primeiros
,

e fe tranfportou aíli ferido á frota

que o efperava para o tranfportar a
-^^^^^

Gon. ^-^^;^^^

Tinha havido algumas diíliculda-
^gjver-

íies neíla Cidade entre os Tlieologos,
^'''^°^^*

fobre a maneira ccmque elle devia fer

recebido
j
porque bem que elle folíc

já Chriílaó , confervava com tudo to-

dos os exteriores da Gentilidade , e
principalmente porque trazia ainda o
cordão triplicado^ que os Brachmaneí
naó podem deixar , e que he para elles

huma profiíTaó de fé , e da uniaó ás

Divindades que ellcs adoraó. O ne-.

gocio toi debatido com muito ca-

lor
; porém o parecer do Bifpo de

Goa
5 que por bondade natural ,

e por inclinação ao Rei de Tanor
julgava, que deviaó ufar de indul-

gência com hum Principe ainda ten-

ro na lé
, prevaleceo contra as ra-

zoens folidas dos outros : tanto mais,

dizia elle
, que o naó podiaó obrigar

a deixar eftas iníignias exteriores de.

ido-
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— içioiatria , fem o expor a perder o feu
Aní:. de Reino , excitar huma perfeguiçaó con-

J. C. tra os Chriftaós , e impedir hum maio

j^An, hem j o que confirmou por exemplos
. tirados do antigo Teílamento , e pe-

D. joAO
|q ^ç^ ^^ primitiva Igreja mal expli-

III. REI.
ç^^Q^ £{^g Prelado naó attendia á dif-

fcrença que Te deve pôr entre o que
he o vertido ordinário d'huma Naçaó,
e o que he hum fymbolo diílinclivo

d'huma falfa Religião.
HADOK. Q p^^- je j^^^^ f^i recebido em

Goa com toda a pompa crivei , e to-

das as mclmas honras que poderiaó

fazer a ElRei de Portugal em pelFoa.

Recebeo as cercmonias do Baptifmo
das maós do Bifpo , e pouco depois

o Sacramento da Confirmação. Tefte-

munhou huma grande fatisfaçaó dos
ulos da Igreja Romana , moftrou hum
grande zelo para trabalhar na convcr-

laó dos feu3 vailallos , e principal-

mente dos Príncipes do Indoílaó feus

parentes , e tornou depois para os Icus

Eílados muito contente, nos meímos
Navios que o tinhaó levado.

Eila converiaó deo hum grande

eftrondo na Europa , e ElRei D. Joaõ

ÍII. fez dar parte difto ao Papa pelo

feu Embaixador , como também do
marcyrio do Padre Criminal. A Cortç

de
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de Roma foi muito fenfivel á huma , •

€ outra noticia , na elperança cjue as Akn. de.

premiíTas d'efte fangue derramado por ]. C.

Jelus Chrifto , feriaó huma íementc 1549.
fecunda para á multiplicação do Chrif-

tianifmo
5
que hum Rei taó confide-

^*

ravel , como o era aquelle Pclo leu na- ^^^* ^^''

íimento , acabava de illuítrar abraçan-

do-o. Alguns Autores julgarão que ef-
^°^^^

te Príncipe fó tinha obrado por vií-
^''^^

tas de politica 5 ou ao menos que volta-
^°"^^^^*

ria logo aos feus primeiros erros. El-
^'^^^^^

les o conjecluraram porque no negocio

de Bardelle cUe eftava na frente de
18 Príncipes unidos debaixo dos cílen-

dartes do Samorim. E foi cm parte

por feu refpeito , que Cabral perdeo

a" occafiaó de os desfazer ; porém ifto

naó he baftante prova. O Rei de Ta-
nor naó podia nunca diípenfar-fe de

tomar o partido do Samorim , e de
todos os outros vaíTallos defte Prínci-

pe 5 com quem elle era taó unido pe-

las razoens do fangue. Com cifeito

o Padre Mafeo o juiiiíica , e diz que
o Rei de Tanor , aiíim como o feu

fucceíTor 5 que vivia ainda quando eíle

Padre acabava a fua elegante hiíloria

das índias , teriaó eftado fempre in-

violaveimente unidos aos entere:ie3 da

Coroa de Portugal i o que elle atribufíj

a
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-á fua paixaó pela Religião mefmo^
Ann. dè Poderiaó duvidar com mais jufti*

J. C. ca da fmceridade do Rei de Candé na

i^-AQ^ Ilha de Ceilaó , que pcdio tamhem
\ com muita inftaneia o fanro Baptifmo,

D. JOÃO
g j^yj^ foccorro ao Governador

, para
Hl. REI.

^ç poder confervar no cafo da revol-

ta dos feus vaíTallos. Os Religiofos
JORGE- ^Q ^ Francifco tinhaó entrado até á
CABRAL ç^2a d'elle5 e lhe tinhaó feito goftar das
GovER-

verdades da nolTa Religião. S. Fran-
^^^^^' cilco Xavier tinha hido também á íua

Corte , e alli tinha pregado o Evan-
gelho com huma efRcacia de palavras

que fubmetia tudo a Jefus Chrifto.

Ha lugar de prefumir que elle trium-

phara do coração d'eíle Principe , bem
que d'outra parre efte Principe teve

hum poderofo motivo de politica ,

para fingir querer fazer-fe Chriftaó ,

pelo temor que lhe davaó dois filhos

tio Rei de Cota , que fendo Baptifa-

dos , tinhaó hido a Goa felicitar o Vi-.

ce-Rei D. Joaó de Caílro , com di-

nheiro 5 e com promeiTas de unirem
as fuás força ás delle

,
para conquif-

tar os Reinos de Candc , e de Jafana-

patam. Ou porque foíTe verdadeiramen-"

te tocado da graça de Deos , ou por-

que naõ tiveiTe outra idca mais que
de defviar a tempeftade de que eftava

ame-r
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ameaçado , fez partir hum Embaixa- ——

»

tior 5
que Xavier mermo conduíio a A^n. de

Goa. J. C.
Caltro recebeo o Embaixador com 1549.

roda a forte de dUliinçaó , e lhe mof- -
TA r D. JOAQ

rrou tanta mais amiíade , por le ter

convertido elle mefmo com os da fua

comitiva. Enviou-o pouco depois accu-

mulado de prezentcs , e com o foc-

corro 5 que elle pedia , que confiftia em
150 Befteiros commandados por Antó-
nio Monis Barreto , que Xavier acom- '^^ ^^*

panhou até á Ilha de Ceilaó.

O Rei de Cota fempre zelofo

amigo dos Portuguezes, fez quanto
pôde para fazer fufpcita a Barreto a
linceridade do Rei de Candc , e para

o defviar d'huma viagem , de que naó
efpcrava bom fucceíTo. Com effeito

o Rei de Ceitavaca Madune Pandar
tinha prevertido efíe Príncipe , e o
tinha obrigado a fazer aos Portugue-
zes huma notável traição. Barreto ef-

tava muito inquieto com o que tinha

para fazer. Tinha comque defconjfiar

de todas as partes. Porem as viva?
inftancias do Rei de Candc , e os pre-

zentes que tinha enviado , tendo-o de-
terminado de algum modo , contra a
fua vontade , fe pôz em marcha para
Candé , conduíindo cada hum dos íeus

com
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^- comíigo duas ou três peíToas dos
Ann. de naturaes do paiz para levarem a fua

]• C. bag?.gem. Em quanto na lua derrota

1549. recebia do pérfido Rei de Candé no-
" vas demonftraçoens , que ferviaó de o

D. joao l- j •

t

atrahir cada vez mais para o laço ,
''*' ^^^*

palíiwaó-fe muitas coifas, que lhe po-
diaó abrir os olhos

;
porem naó os

JORGE
^Ij^Iq Çq ^^^ .(3 portas mefmo de Can-

CAliRAL 1 ' r 1 Tdc íobre o avno certo que então re-
GOVER- I j • ' 11cebeo da traição, que lhe tramavao.
UADOR. -^^^ tinha tempo que perder. Eíiiva

entranhado nas terras em trinta let^oaç,

nJ coração da Ilha , e rodeado de ini-

migos. Era precizo tomar huma re-

foluçaó prompta. Elle o fez , e logo
ordenou que JargaíTem fogo a todas as

bagagens, naó relervando mais do que
as armas , e hum pouco de bifcouto

para á retirada.

Tendo depois falado aos feus

para os animar a fe livrarem d'hum
perigo taõ urgente , fe. pôz á cami-

nho para voltar fobre feus paíTos. O
Rei de Candc vendo entaó defcubcr-

ra a fua perfídia , tirou a mafcara , e
poz as fuás tropas 110 feguimento d*

elles. Alcançaraó-nos logo , e engrof-

faraó por pelotoens até ao numero de

8;^ homens. Barreto fez hum corpo

des feus 5 e fe meteo na. retaguar*

da
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da para eílar mais em eílado de fa ,
—

;

zer cara aos inimigos , quando oS feus Ank. de
esforço?: o obrigarão a fazer alto. J. C.
Dco as íi.ias ordens para o jogo da i^^g.
nio/cjuetaria 5 a fim de que as defcar-

gas Je fizelíem fcmpre exceiíivamente, °* ^^-^^

e com fcgurança. Marchou depois em"'* ^'^'*

bela ordem , c a palTos medidos fem
fe deter. Em todo u primeiro dia os ^o^^e

inimigos os feguiraó vivamenre , prin-
^^^^-^^

cipalmente nas paííagens direitas , on-
^^^^^^'

de os hiaó efperar por caminhos cor^ NADORé

tâdos 5 e atravez , e onde fe acha-

vaó primeiro do que elle , pelo co-

nhecimento que tinhaó do paiz. A
perfeguiçaó foi menos viva de noute,

a mofquetaria Portugueza confervava

o inimigo hum pouco mais em caute-

la. E nos dias íeguintes os attaques

redobrarão. Combatlaó cummumente
de perto. Os Portiiguezcs fe excede-

rão neílas pelejas , obrigados pela ne-

ceííidade a vencer , ou a morrer.

Em hum d'eftes attaques, Barreto

tomou hum dos Modeliares , ou Gran^
des Senhores do Reino , de quem fou-

be que os inimigos efperavaó desfa-

zelo em huma ponte ,
por onde era

precizo necefiariamente paíTar. O es-

forço com efFeito foi alli muito gran-

de , c os Portuguezes nunca íe ti-

nhaó
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:

—-nhaó viíto raó apertados. Barreto fc,

Ann. de livrou por huma aftucia de guerra.

J. C. Fez corrar as coxas das pernas do.

1540. Modeliar 5 e dos outros prcfioneiros

- que tinha feito ,
para divertir a at-

D. joao
^ç^ç^q ^q^ inimigos

, que naó deixa-
111. REI. j^- d'acodir a elles infclices. Nefte

tempo 5 Barreto tomou a paífageni

da ponte
,
que derrubou , depois de ter

paíTado.

A Tua marcha foi depois lium pou-
lí^cOR. çQ p-j^jg foccegada

; porem reílava-lhe

hum novo pengo
,
que naó era menor

que o primeiro. O íeu caminho mais

direito 5 e mais conhecido o obriga-

va a paiTar por Ceitavaca , de que

p Rei naó era menos poderozo , ncni

incnos para temer
,
que o de Candé.

Os Modeliares d'eíl:e Príncipe lhe

aconfelhavaó que fe. aprove itaffe á'c[-.

ta occâziaó , c lhe reprefentavaó pouco,

rrabalho a dcftruir gente meia desfeita.

Porém Madune nam tendo valor para if;

ÍO5 e retido por confidcraçoens mais im-

^Dortantes , veio ao encontro de Bar-?

lero 5 fez -lhe muito acolhirncnto , e

naó omirio nada para lhe pcrluadir^

que cfta traição do Rei de Candt ti-

nha fido traçada por feu irmaõ o Rei
de Cota , que tinha grande intcréíTe de

o fazer fuípeito. Barreto fabia beni

o
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O que devia crer j porém a neceílida-

de em que fe achava , o obrigou a Ann. de

diííimular. Aproveitou-fe dos favores J. C.

d'efte Príncipe pérfido , c fe tranfpor- 1540.
tou depois a Columbo , fem ter per-

dido hum fó homem. AUi foi logo ^' ^^""^

inftruido da verdade de toda efta in-
*^^* ^^^^*

triga pelos Embaixadores do Rei de
Candc, que arrependido , ou temendo ^^^^^

as confequencias do feu máo procedi-
^^^'^-^^

mento , o tinlia feito feguir para lhe
^o'^^^'

dar as fuás defculpas , deitando to-
^-^^°*^*

da a culpa da fua perfídia fobre Ma-
dune 5 que o tinha fedufido pelos feus

máos confelhos , e deitado neíte preci-

pício pelas fufpeitas que tinha feito naf-

cer no feu eípirito , e por ter mudado
as fuás primeiras intençoens.

Efta retirada de António Moniz
Barreto pode certamente fcr poíla en-
tre as mais belas coifas

^ que os Por-
ruguezes fizeraó nas índias. Hum au-

tor d'eíla Naçaó naó faz difHculdade

de a pôr muito fuperior á de Decio,
quando paíía de noite pelo meio dos
Samnites

, que o tinhao invertido no
Monte Gaurus. Acçaó que Tito Livio
cngrandeceo muito pelos feus elogios

:

Fora hum pouco exceílivo comparala
com a retirada dos dez mil.

O Rei de Candé ^ Ufongeândo-
Tom. III. Dá fe
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fe de que as luas defculpas tinhaõ fi-,

i\^^^ dedo recebidas , eílava tanto mais deÇ-,

J. C. cançacio
,

principalmente depois da.

1540. píirtida de Barrero da Ilha de Ceilão,

, por faber ao mefmo tempo que os
3D. JOAOjj^jg

Príncipes de Cota tinhaó morri-
III. K^Ei.^Q

^,j^^ Qq^ ^^ bexigas. Porem vio-fe

logo engolfado nas maiores inquieta-

çoens da parte donde menos o efpe-.

rava. Seu filho Principe herdeiro , lhe

tinha acon Telhado que foltafle os Pa-
dres de S. Francifco , que tinha feito

prender ,
quando Barreto teve o avi-

ío da íua traição por eftcs Padres..

Efíe moço Principe tinha feito huma
forte liga com elles , e tinha de mo-
do goftado das verdades do Cbriília-

nifmo 5 que fó lhe fiiltava o Baptif-

mo para fcr Chriílaó. A protecção

que dava aos que fe convertiaó , ten-

do-o feito fufpeito ao Rei feu pai ^

incorreo na fua indignação are tal

ponto i que o Rei quiz fazer palTar

o direito de rucceífaó a hum filho na-

ipral
3 que amava muito , e que o Prin- .

cipe herdeiro para fufientar a juíliça

da fua- caufa , fe revoltou , tomou as

armas 5.cíe falvou nas montanhas- com
os que quizeraò feguir a fua fortuna.

Os Religiofos de S. Francifco

,

que eruó dclic numero ^/aconfelharaó
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efte Prificipe a que recorreíTe ao Go =

—

vernador , a quem elles mefmos efcre- Ann. de

veraó para lhe reprefentarem a ficua- J. CL

çaó das coifas , e a neceíRdadc de fe 1549.
aproveitar das conjunòluras. Eftas no-

ticias chegarão juílamente no tempo °* '"^"'^^

que ]orge Cabral fazia partir 6co ho- ^''* ^'^^*

mens debaixo da conducla de Jorge de
Caftro feu tio materno

, para foccor-
^^^^^

rer o Rei de Cota , contra quem Ma- ^-^^^^^

dune íeu irmaò fe tinha de novo re-
^^"^'^^'

voltado 5 de forte que fó teve que
^'''^^^»

lhe recomendar , que attcndeíTe aos ne-
gócios do Príncipe de Candé , depois

que tiveííe fugeitado o rebelde Ma-
dune.

Caíiro tinha defembarcado á Co-
lumbo 5 o Rei de Candé que roi Ioga
avifado pelos feus efpias , recorreo

ao feu primeiro arceficio. Enviou os

feus Embaixadores ao General Portu-
guês

,
para jurtincar tudo o paííado , e

oíferecer-ÍG a tudo o que folTe do fer-

viço d ElRei de Portugal : i-eftemunhar-

Ihe que nada dezejava tanto como re-

conciliar-fe com feu filho , e que pre-

íeverava fempre na vontade de fe fa-

zer Chriílaô , rogandó-ihe que lhe

enviaífem dois Religiofos de S. Fran-
cifco , para acabarem de o inílruii*.

Efta Embaixada deo rVimio gofto

Dá ii a
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—a Callro, que crendo muito ligeiramente
Akn. de nellas apparencias exteriores , fez par-

j. C. tir com os Embaixadores os dois Re-

i^An, ligiofos 5 que o Rei de Candé tinha

- pedido , e hum Oííícial Francez que ef-
D. JOAOj.^^^^

^^ ferviço de Portugal, e doze
'''' ^^^-

foidados.

Caílro com tudo pondo-fe em
JORGE marcha para Cota , Madune que tinha
CABRAL

ç^^ Cidade Terçada ,^levaniou-lhe o
GovEK-

çQj^çQ çQ^y^ precepitaçaó , e fe retirou
^AvoR.

p^j.^ ^ Cidade capital de Ceitavaca.

Caftro naó o querendo deixar refpirar,

o feguio com todas ás fuás tropas , e

as do Rei de Cota, que acabava de li-

vrar. Era precizo foriar na fua derro-

ta três paííagens fortificadas de trin-

cheiras 5 e bons foflbs. Foraó toma-

das com muito vigor. Madune tendo-fe

depois aprefentado em campo rafo ,

os dois exércitos fe attacaraò com
muita refoluçaó e animofidade. Em
fim depois d'huma grande , efufaó de
fanguc 5 desfeito Madune , e desbara-

tado fe retirou para os matos , e naò
oufando fechar-fe na Cidade, que abrio

a5 fuás portas ao vencedor , e foi fa-

queada , á excepção dos Pagodes , nos

quaes naó tocarão em refpeiro ao Rei
de Cota , que a fua Religião enteref-

fou cm favor dos Templos dos feus

Deo-
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Deofes , e c^ue naó quiz confentir que »

o afilo lhe toíTe violado. Ann. de
Madune privado de todo o reme- J. C.

dio , recorreo á fua difimulaçaõ ordi- 1^40
naria , á clemência de leu irmaó , de
que tiihi abulado muitas vezes para ^* Joao

merecer que lhe perdoafie. Porém o "'• ^^''

Rei de Cota muito bom , quiz ainda

recebelo na fua graça, e reílituir-lhe J^^^e

tudo o que lhe tinha tomado , debai- ^^«Raí'

xo d'algumas condiçoens
,
que o ven- gover-

eido aceitou. nadoh,

Jorge de Caftro fe difpôz depois

a paíTar para o Reino de Candc. O
Rei de Cota fez quanto pôde para

o defviar d'efte peníamento , allim co-

mo tinha ufado com António Monis
Barreto. Porem Caftro

,
que tinha as

ordens do Governador, le^uio o feii

conceito , e fe poz em caminho
com as fuás tropas , e as que os Reis
alliados eraó obrigados a dar-lhe. O
Rei de Candé , que era avifado to-

dos os dias da fua marcha , tinha for-

tificado a fua Cidade , e ajuntou 40(í>

homens , naó duvidando que com tan-

tas forças naó eftiveífe em eftado de
o cpprimir. Caftro marchava com hu-
ma grande fegurança , e eftava já á

huma legoa de Candc fem defcontiar

de coufa alguma , quando por effeito da

Pro-
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•^-- Providencia , o OlHcial Francês cfca-

Ann. de pando dos íeus guardas , veio dar-lhe

]. C. avifo á entrada da noite , da nova

Í549' i^tífií^i^ <^o Rei. Havia pouco allique

- deliberar ; retrocedeo logo o caminho
^* "^ '^ fazendo toda a diligencia pollivel. O

Rei de Candé no outro dia fabendo

da fua retirada , fahio còm toda a fua

gente , foi cortar-lhe o caminho para

o efperar nos desfiladeiros. Ou porque
Caiiro naõ tiveííe tanta fciencia como
tinha moílrado Barreto em huma oc-

cafiaõ toda fimiihanre , ou porque naó
podefíe tomar tanta au6loridade febre

os feus 5
que fe demandarão fem aten-

derem á fua vóz 5 nem á dos feus

OfHciaes 5 teve a infelicidade de fahir

com tanta injuria, como Barreto rinha

ganhado de gloria. O^ inimigos mui-

to fuperiores em numero achando os

feus efpalhados , e em defordem , lhe

matarão oitocentos , onde havia qua-

trocentos Portuguezes , os outros eraó

pela maior parte Chriílaós do paiz ,

ou vaíTallos do Rei de Cora.

Nem per iíTo foi deixado
;

por-

que tendo entrado nos Efl:ados de Cei-

tavâca , Madune vendo-o desfeito ,

como he o coftume dos traidor-es , de

tornarem fempre ao feu cara<^er de ef-

piritò pérfido , mandpu-ihe ao cncon»
tro



tios PoRTVGUEZES 5 LiV. Xll. 45^

frd hum Modeíiar com 500 homens -—
com o pretexto de lhe lervirem de Ann. de
efcolta 5 e de o condufirem á fua ca- ]. C.
fa. Caftro prefentio a traição , e fin- 1^40.
gindo acceitar os ofFerecimentos d'efte

*

^
Príncipe , levantou o campo de noi- ^* ^^^^

te para fc falvar em Cota por cami- ''^* ^^''

nhos defviados. O Modeliar admirado,

naó achou ao outro dia no campo ;
J^^ct:

fe naó as bagagens , e os feridos , a
<^*"^a^

quem o pérfido Madune fez cortar a
^^ver-

cabeça , dizendo
,
que faria o mefmo ^"^^^r.

ao General fe tiveíTe fido taó impru-
dente

5
que fe viefie meter entre as luas

maós. O Rei de Cota recebco Caítro
com amifade ^ naó omitio nada para

o con folar da fua defgraça , e o pro-

veo fempre abundantemente de tudo
ate ao momento que fe embarcou pa-

ra tornar a palTar para Cochim.
As Molucas 5 e as outras Ilhas

vefinhas , neíle Archipeiago regadas

com os fuores de S. Francifco Xa-
vier fizeraó na Religião progreiTos ta5
rápidos

, que parcciaó incríveis , e po-
dem pafiar por milagrofos. Naó fe

preeizava menos que milagres" , e mi-
lagres efpantofos

, para eílabelecer hu-
ma Religião 5-que alguns Portuguezes
diíferentes entre fi mefmo , e: dos da
ftia Naçaó , trabalhavaó , no que pa-

re-
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rece a dezacreditala com todas as fuás

Ann. de forças
,
por coílumes taó diíTolutos ,

J. C. injuíliças taò enormes , acçoens taõ

1549. vergonhofas , que^faziaó horror á na-
• lureza , e pareciaõ barbaras aos mef-

^^'"^^ mos bárbaros. Porque efta pequena
* quantidade de facinorofos

,
que naó co-

nheciaó nem Senhor , nem leis , naó
omitiaó nada , ao que parece , para fe

fazerem aborrecer d'eítes pobres po-

vos , que tendo-os acolhiao com hu-
manidade 5 tiranifados depois por elles,

naó deixavaó com tudo de os amar ;

ainda que foíTem indignos , naó po-

dendo refolver-fe a confundir com al-

guns culpados 5 as peííoas de bem d'

eíla Naçaó
,
que naó fe acautelando

de terem parte nas fuás defordens , fen-

tiaó elles n^efmos naó lhas poderem
impedir.

O Rei de Baçaim reccbeo o Ba-
ptifmo 5 com a maior parte dos feus

vaííallos. Muitos Principes , e Senho-
res fizeraó o mefmo nos Éílados , e

mefmo nas familias d'aquelles que
eraó mais oppoílos á Religião. A Re-
ligião com tudo foi em muitos luga-

res hum motivo de guerra , e pertur-

bação. Alguns deftes Reis , e deftes

Principes fizeraó honra á fé, eíliman-

do antes fofrer a perda dos feus Efta-

dos.
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dos 5 e da mefma vida , do que re

nunciala.- Vieraó pelo contrario Cida- Ann. de

des inteiras a abjiirala com tanta facili- ]. C.
dade, como a tinhaó tido em a abra- icaq'
çar. Os Portuguezes tomarão fempre ^ "l
parte neftas guerras. O maior nume- ^' Joao

ro pelo efpirito de zeio , alguns ou-'*'* ^^^*

tros
5
que no fundo do coração tinhaó

pouco, ou nada de RelieiaÓ5hum pre- Jorge

texto para cobrirem as diíFerentes pai- cabral

xoens d^cntereííe , e de cubica ,
que os gover-

animavaó. Deíle modo eftavaó fem-^'^^^^^»

pre com as armas na maó , ftumas

vezes contra os Caftelhanos , outras

divididos entre íi, e armados huns con-

tra os outros 5 e íempre contra os na-

turaes do paiz. Aííim naó fe faiava

d'outra coula , fe naó nos corfos per-

pétuos que faziaó neílas Ilhas , onde
poílo que em muito pequeno numero^
mas íempre com huma fuperioridade

fatal , naó pareciaó fe naó flagellos ,

e levavaó a toda a parte a deftruiçaó ,

e derfclaçaó. Os Reis de Giiolo , e
de Tidor foraó as triftes vidimas , co-

mo também o de Ternate.

Naó he o meu difignlo entrar na
relação de todas eftas pequenas acço-
ens

3 que faó muito pouco coníidera-

veis por huma parte , e muito terrí-

veis pela outra. He bom lançar hum
vco
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*.— veo febre todos eftes horrores ; e pa-*

Ann. de ra naó fer mais obrigado a tornar aqui,

J. C. vou acabar o que pertence ás Molu-

j , cas
5 pondo debaixo d'hum fó goipe

*
^ de vilta , tudo o que padeceo o Rei

D. JOAO ^c^^Q Q ultimo dos iiihos de Boleife,
in. REI. ç^ri mais de 35 annos que efteve no

Trono , até ao feu fim infelis , e á
JORGE vingança que d^ilTo fe tomou.
CABPAL Hum autor Italiano illuftre, mal
GovER- inftruido do que pertence a efte Princi-

^'ADOR. pe 5 no-lo reprefenta como hum homem
,que naó tendo outra Religião mais
que a da fua ambição , era com tu-

do iílo hum velhaco taó fagas ,
que pa-

recia lempre dezejar com ardor a van-
tagem d aquelics

,
que tinha mais de-

ze|o d'enganar. Chriftaó de inclina-

ção com os Portuguezes , e Mufulma-
no zelofo com. os Mahometanos , Tou-

bc revoltar huns contra os outros , e
efcapar fempre aos olhos mais perfpi-

cazes. Pelo meio do que , além das

Ilhas de Ternate , de Machian , de
Timor 5 e algumas outras da depen-
dência das Molucas , fe fez também
fenhor das Ilhas do More , e d'huma
grande parte da d'Amboine , afpiran-

cto á Monarchia univerfal d'eftas pe-

quenas Ilhas. Parecia ao mefmo tem-

po taó fiel aos partidos oppoftos , e
prin-
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principalmente aos Portuguezes , que "

quando elle meATio fazia maior mal , Ai:n. de

fazia deíVanecer ao mermo tempo ]. C.

todas as fufpcitas ; e naó gcrcebe- icao,
raó as fuás velhacarias , fc naó quan-

<lo fe tinha feito muito poderofo , e fe °* ^^"'^^

viraó obrigados a poupa-lo^ contra fua ''^* ^^'*

vontade.

He verdade que clle nunca abra-
^^*^^^

çou a Religião Chriífam
, poílo que ^-^^^^^^

elle fe aprezentaíTe em diiTcrentes tem- <^over-

pos pr:ra receber o Baptifmo , e pode ^''-^^o^'

ler que feja ifto o que tem caufado

a idéa delavantojofa d'quelles , fobre

as memorias dos quaes efte Autor ef-

creveo. Porque elles pretenderão que
com effeito eile aborreceíTe mortalmen-
te os Chriílaós , ainda que no exte-

rior os favoreceíTe em tudo , até ao
pcnto que os Miílionarios , exigindo a
feparaçaó dos Chriílaós , e dos Mu-
fuimanos , acçaó que devia natural-

mente ter grandes inconvenientes ,

fendo todas as famílias divididas , em
matéria de Religião , Aeiro obrigou

todos os feus valTailos a eíla trifte fe-

paraçaó , e difro deo elle mefmo o
primeiro ex'emplo na fioa própria cafa,

donde fez íahir duas de fuás irmans

,

e huma de fuás nvjihercs
,
que fe ti-

lUiaó baptilado.

Com
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Com tudo para fazer a jufti^a que
Ann. de he devida á verdade , eu nao poflTo

]. C. deixar de dizer, que todos os Autores

1540. Portuguezes
, que tem efcriro a Hiftoria

- da Conquilh das índias , aHirmaó d'er-
D. JOÃO

^g Príncipe , que em 35 annos de rei-
III. REI.

j^^^^Q ^
^Tq-

p^j. ^^j modo unido á fua

Naçaó , como ninguém o foi já mais
JORGE-

^^^^ tanto zelo , e lealdade, e que to-
cABRAL

jj^g ^g ^y^g difgraças , e a fua morte
GO VER-

p^gfiY^Q ^ naó foraó occazionadas Ce
K^-DOR.

j^^^ pgl^ fidelidade, que elle teve Icm-

pre em fuftentar os entereííes da Coroa
de Portugal contra as viílas do ente-

relTe peííoal dos Governadores de Ter-
nate , e dos outros Officiaes

,
que fe

ajuftavaó a defraudar os direitos do
Rei.

Era eíle zelo tanto mais admirável

por ier menos natural
, que ninguém

tinha fido mais maltratado dos Portu-

guezes do que eíle Principe. Duas
vezes os Governadores de Ternate o
tinhaó enviado a Goa carregado de

ícrros. Duas veles D. Joaó de Caf-

tro o reftituhio com toda a forte d'

honras. Jordaó de Freitas , de quem
tinha tido mais occafiaó de íe queixar,

fendo enviado Governador ás Molucas

por Jorge Cabral , foi para elle huma
nova mortificação. Freitas , e elle nao

fc
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Í€ viaó nunca ; com tudo naõ perdeo—
nada do feu affedo aos Portuguezes , Ann. de

e naó omitio nada do que era do fer- J. C.

•viço da Coroa , até íe incommodar 1549,
elle rmefmo coníideravelmente , para -

íatisfazer á cubica dos particulares ,

com tanto que nao toliem contrários

ao ferviço.
T- -^ . . íT y JORGE
Foi muito pior para cite pobreP} ^ r^

^
r\ ^ CABRAL

rincipe , quando Duarte Deça en-
^ l^^ j

^
j GOVER-

rrou no Governo perto do anno de

1557. Era efte hum homem fcco, ar-

rebatado 5 e d'huma cobiça extrema.
Com cftes defeitos , naó íe podia ajuf-

rar muito tempo com hum Príncipe taó

diiíerente de coílumes , e tempera-

mento. Elles fe embaraçarão , e efte

homem violento chegou até ao ponto
de arrebatar o Rei com fua tia , e o
Cachil Guzarrate feu irmaó materno.
Fez-lhes lançar ferros aos pés , maós,
e pefcoço , e os fez amarrar á huma
peça na Cidadella, prohibindo que lhes

delTcm de comer. O clamor geral dos

Portuguezes , e dos Ilheos o obrigou,

a confentir que a cafa da Miíericordia

provcíTe no feu fuftento. Tentou de-

}X)is envenenalos pela agua que bebiaó.

Alguns Autores aizem que o veneno
fe defcubrio pela virtude d^huma pe-

dia , que o Rei trazia em hum anel :

ou-
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' outros afíeguraó que elle foi realmen-*
Ann. rle te envenenado , e que fe curou laben-

J. C. do habitualmente hum páo , que he

1540. ^^"^ antidoto contra todas as qualida-

- des de venenos.
D. JOAO ^ prilkó d'Aeiro foblevou todas
111. í^E»'e(^as Ilhas 5 cujos habitantes poíTcraó

no feu Trono o Cachil Babu feu fi-

lho mais velho. Os Portu^uezes fe vi-

rão entaó á braços com huma guerra

,

no tempo da qual Deos favorecco as

fuás armas em algumas occaíioens , co-

mo fe a fua caufa foíTc juíla. Foraô
com tudo redufidos a grandes ncceííi-

dades pelo decurío do tempo , fem que
as calamidades publicas , c o perigo em
que eílavaõ de perder tudo , abrandaf-

íem o coração de Deça. O Rei jul-

gou acelerar o feu livramento fazendo

ílizer pelos feus amigos a Babu ,
que

apanhafíem o Padre AfFonfo de Caftro,

fupcrior dos Jefuitas de Tcrnate5que
voltava da fua carreira Apollolica , e

pelo qual elle poderia fcr trocado.

Caftro foi apanhado, e tratado huma-
namente pelo Príncipe Babu ; porem
Deça que aborrecia cfte Padre eíti-

mou anres deixalo morrer, do que ef-

cutar alguma propoíiçaõ , e coníentir

no livramento do Rei por huma tal

troca. Babu fez quanto pôde por fai-

var
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var a vida aCaílro, porém os Ilheos-

que o tinhaò apanhado , fendo os fe-AKN. de
nhores da fua íorte, lhe fizeiaó pade- ]. c.
cer o martyrio , matando-o em ódio

da fua Religião
, por hum eftranho ^'^^'

^
modo de fupplicio. Aeiro teria apo-^« joao

drecido nos léus ferros, fe depois d'in. rei.

hum anno , e meio de prifaó , a com-
paixão que todos tinhaõ delíe , c o jorge

ódio que tinhaó concebido a Deça ,
cabral

iiaô tivelTe armado os Portuguezes con-covER-
tra efte ultimo, que depoferaó , e me-^ADOR.
teraó nos mefmos ferros , em que eilc

rinha tido o Rei.

EíU mudança de fortuna reílabe-

Jeceo a tranquilidade , e foccgou
os ânimos. Aeiro fempre o mefmo a

refpeito dos Portuguezes , gofou por
alguns annos da doçura da boa corref-

pondencia , que tinha cuidado de entre-

ter com ellcs. Manoel de Vafconcellos
lhe deo hum novo ciifgoílo

, que te-

ria perdido tudo , fe folie feito a ou-
tro qualquer. Porque o obrigou a re-

nunciar á fua Soberania nas maós d'

ElRei de Portugal em virtude da cef-

faó de Tibarija , e acontentar-fe com
o titulo de feu Tenente General , a que
clle obedeceo fem replica. Porém em
fim a boa correfpondencia foi pertur-

bada incciramente perto do anno de

1570
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"^ ^ I ^70 no Governo de Diogo Lopes de
'^!^'^-J^'^Merquita , máo homem , e pior cem

J. C. vezes do que era Deça.

1549. A caufa do ódio d'efte , foi rc-

j). jo^ó^^^^'^'^^^ ^ ^^^ algumas Caracoras que

in. REu ^^^ tinha prometido
, julgando que

eraò para o ferviço d'ElRei de Por-
tugal ; porem que as naó quiz dar, tan-

to que foube que haviaó Ter empre-
gadas no entereíTe particular d'efte Go-
vernador. A occaíiaó da ruptura , con-
fequencia trifte d'efte ódio fatal , foi

a morte d'hum dos fobrinhos do Rei,

íiííacinado , fem que por ilTo fe fizeííe

a menor juíliça , nem ainda a menor
devaíTa. Três Portuguezes íendo de-

pois mortos em vingança defte primei-

ro aííacinio , fem que o Rei fizeííe

muita diligencia para punir os culpa-

dos , as coifas foraó levadas taó lon-

ge que todos os Portuguezes corre-

rão rifco de ferem as vi^!:limas d'huma
conjuração fecreta , de que a bonda-
de do Rei fufpendeo o eíFeito.

Efte Príncipe confentio mefmo em
huma negociação, c em huma praòli-

ca , onde a paz foi jurada foUemnemen-
te entre elle , e o Governador. Aei-
ro quiz, que Mefquita juraffe fobre

hum Miííal. Jurou elle mcfmo fobre o
íeu Mofaf , ou o livro da fua lei , c

10-
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tomou o Efcudo de Portugal
,
que ef-

tava fobre a porta da Fortaleza ,
por Ank. de

penhor da fantidade , e fidelidade dos J. C.
léus juramentos.

j

Alguns dias depois , para moílrar \
a fmceridade , e a re£lidaó das fuás ^' Joa5

intençoens , veio á Cidadella acom- '^^' ^e'»

panhado d'hum de feus filhos cha-

mado Mufa 5 e de alguns Fidalgos ,
Jorge

fcm armas , e lem defenfa. Eftava el- cabral

le veftido com hum fobrenido car- gover-

mefi , com hum chapeo de palhinha nador,

na cabeça , e huma bengala na maó.
Era hum negocio importante , e do
íerviço do Rei que o condufia. O
Governador que tinha já tentado fa-

zelo matar , o recebeo mal , e perce-

beraò das lagrimas que corri ao dos

olhos do Rei 5
que devia com enfeito ter

fido muito maltratado , o que pareceo

também pelas palavras que deixou ef-^

capar , que naó podiaò entender. O
Governador fe feparou delle defrortef'

mente 5 e-Teu fobrinho Marcim Affon-
fo Pimentel , raô máo com feu tio ,

continuou a convcríliçaó fempre em
voz baixa , e com hum modo muito
injuriofo. Em fim eíle pérfido facirio-

rofo depois de o ter ultrajado comos -

feus diícurfos , lhe deo três punhala-

das. Sentindo-fe elie ferido gritou : „
Tom. III. Ee ,, Ah I



454 Historia dos Descobrimentos

„ Ah í Senhores, porque fazeis mor-
Aí;n. de 55 rer aílim o mais fiel vaíTalIo d'El-

]. C. 55 Rei meu Senhor, e voíTo amor „
j

Dizendo ifto foi morrer fobre hiima
peíía d'artilheria onde eftavaó gravadas

^' ^^^^ as ?rmas de Portugal
,
que tinha toma-

111. Rti.Jo pjija teílemunho dos feus juramen-

ros 5 e que parecia invocar abraçando-a
JORGE como o vingador d'efta indigna pcrfi-
cAPRAL (Jia^ Hum dos Fidalgos da íua cómi-
cover- j-jya rnorreo com elle. Mufa , e os Ou-
ÍÍADJ3R. ti-os fe falvaraó. O pouco cafo que

Aíefquira fez d^de aífacinio , e a hor-

rível brutalidade comque elle fez ef-

quartejar o corpo , fechar em huma
caixa , e deitar no mar , fem o querer

entregar ás inftancias
,
que para iíto lhe

fizeraó a Rainha viuva 5 e feus filhos,

que o pediaõ para lhe darem huma
íepukura conveniente 5 moftraraó bem
que elle tinha tido parte ncíla morte,
Ja qual todas as provas o faziaó cul-

pado.

Por efte modo morreo em 157O,

Aeiro o ultimo dos filhos de Bolei-

fe
, que naõ recebco dos Portuguezes,

por total recompenfa dos feus fervi-

ços pelToaes , e dos de feus filhos ,

inais do que aíFrontas fem numero aca-

badas pela morte funeíla de ambos.

A de Aeirç foi como o fello , e'



D. JOÃO
111. REI.

DOS PoRTUGUEZES , LlV. XII. 4^^

O ultimo período a que tinhaó chega •

do os crimes dos Portuguezes nas Ann. de

Molucas. Deos que he o juílo vin- J. C.

gador 5 moftrou ter pofto eíle ter- 1-549.

mo á tantas infolencias. Os liheos

tiveraó d'iílo hum horror que feria di-

ficil explicar. Começarão por abando-

narem a fua Cidade , a qual era con-

tigua á Fortaleza. Retiraraó-fe para o
^°^^^

centro das terras , onde os Porrugue-
^-'^"^^^

zes naó podiaò chegar. Conftruiraõ
^^v^^'

alli hum forte , onde^podeiTem dckn- ^'-^»or.

der-fe das mcurfoens , e em todo o
tempo que durou efte trabalho , naó
fizcraó nenhuma hoililidade. Qiiando
eftiveraó promptos 5 começarão a to-

mar medidas para á ruina tocai d'aquel.-

les 5
que coníideravaó como falfos allia-

dos
^

peores que os inimigos mais
terríveis.

A Providencia os ajudou ; 03 Go-
vernadores Geraes cuidarão pouco em
mandar ás Molucas os foccorros ne-

ceíTarios : os que alli enviavaó , ou lá

naó chegavaó , e acabavaó antes d'che-

^arcm , on chegavaó muito tatde , ou
fe faziaó inúteis pelas divifoens intsà-

tinas , e domefiicas. Em fim Babu filhc>

d'Aeiro , depois de muitos annos, con-
correndo para iílo mais os Portuguezes,
do que Babu com as fuás forças , fe

Ee ii tez
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JORGE
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. fez Senhor da Fortaleza cl'elles era

A^N. de 1581. E entrando dilTe : „ Qiie recebia,

3. C. „ eíla praça como hum penhor, que

ir AO. ?5 entre2;aria a ElRei de Portugal quan-
*

, 5, do lhe deíTe fatisfaçaó da morte de
D. JOÃO

^^ ^^,^^ pai.,, Quiz elle flizer hum au-

to autentico deita declaração , e tra-

tou com muita bondade os preíloneiros.

Outro qualquer os teria facriticado á
CAURAL

ç.^^^ vingança. Deos caíligou ifto na
covER-

pçffoa^ cie AíFonfo Pimentel ,
qiie mor-

^^^°^- reo defeíperado, d'huma moleítia cha-

mada no paiz Berher. ElRei de Por-

tugal enviou também ordem que tranf-

portaíTem Diogo Lopes de Mefquita

cm ferros a Ternate ,
para lhe hzer

padecer o ultimo fapplicio : porem in-

do lá, os habitantes da Ilha de Java

tendo apanhado o navio , e matado

todos os que nelle eftavaó , Mefquita

alli morreo com os outros , tendo-fe^

defendido com muito valor , naó ob-

ílantc o pez o das cadeas de que ef-

tava carregado. Gonçalo Pereira Mar-
vamaque ,

que tinha confentido no
aííacinio , morreo de difgofto indo

para AmÍDoinc. Em fim os Portugue-

zcs odiados
,
pelos crimes de alguns

miferaveis da fua Naçaõ , foraó abfo-

lutamentc expulfados pelos Iheos à'

eíbs Ilhas , de que os Holandefes faó

hoje Senhores. Os
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Os Aurores Pomiguezes attribu-

em as defordens dos ícus nacionaes Ank. de

nas Molucas , onde cUes íe conporta- ]. C.

raó muito, diíterenrcmenre do uue com- i^^f.,
mumcnte faziaó n^outra parte , á ef-

"' '^^

perança da impuniçaó fundada íbbre ^* ^^'"^^

a demora das íentenças que podiaó ^^*' ^'"^**

rer as fuás acçoens , e fobre a incerte-

za deílas fentenças. Precizavaõ-fe an- "^^^"

nos 5
para poderem trazer a Portugal ^-^i^^-^^

as queixas das dcfoxdens , e fe preci- ^t^^'^-^-"

zavaó annos para receberem a reípof-
^''^^^^'

ta. E como no pequeno numero , e a

parcialidade dos que elcrcviaó , Tc acha-

vaó contradiçoens mexplicaveis , era im-
políivel , ou quafi impoííivel pronun-
ciar fobre relaçoens taõ difFerentes. He
precizo acreccntar

,
que os que tinhaó

as commiíloens d'eíl:es governos , fen-

do favorecidos dos Governadores Ge-
raes , ou Vice-Reis , de quem eraó pa-
rentes y OU creaturas , ou aquém pa-
gavaó groíTas penfoens , os fcus cri-

mes eraó- fempre paliados", e desfar-

çados. I5'50-

As; defordens que reinavaõ- entre 1551.
os Portuguezes de Malaca , eraó dif-

ferentes dos das Molucas de que aca- d. af-
bamos de falar. Porém ellas eraó tacs fgnso
que provocavaó a juíliça. de Deos , de ko-
que tendo algum tempo .fufpenfos os ronha

ftg- VlCE-RLl
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;um. Porem naó fendo fe^iiido o

feu confelho , informou o Governador Ann. de
por huma carta particular que o Embai- ]. C.
xador lhe rcmeteo , e que era bem dií-

j j

ferente d'aquelia que clle levava co-
..

mo Embaixador. I-^orque cJla avifava ^' ^o\o

Silva dos difignios fecretos d'Aladim5 ^"' ^^*

da cubica que ellc tinha d'aíTlUtar Ma-
laca , e de lhe conhecer as forças por ^- •^^"

meio de feu iilho , que tinha obriga- ^^-^^^

do a acceitar eíla Emoaixada , em que ^^^ ^^'

naó devia propriamente fazer mais que ronha

o oíficio d^eípia. vice-rei

Silva dilíimulou , tornou a man-
dar o Embaixador com grolTos pre-

zentes , e fe pôz em deíenfa. Naó
teve elle mais do que o tempo de
evitar o primeiro aíTako. Eíla frota for-

midável veio ancorar a Malaca , no
mes de Janeiro do anno de 1550. ou
155I. Aladim queimou os Navios que
fe ach^vaó fora do tiro de canhaó da
Fortaleza , e tendo depois defcido

_,

tomou todos os arredores de Cidade ,

e tomou os feus quartéis nos fubur-

bios. D. Garcia de Menezes , que o
Vice-Rei D. AfFonfo de Noronha en-
viou ás Molucas

,
para fublltuir Jor-

dão de Freitas , animou hum po ico

o valor dos íiriados. Aladim que o vio

chegar com ursnhes velas , dcílacou

fo-
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fobre elle 50 lanchas commandadas
Ann. de por Lac-zamana ein peíToa. Menezes
J. C. brigou com tanto valor e honra

^ que

j-^i^ metendo á pique a lancha do Almi-
- rante , o qual foi morto com hum tiro

D. JOAOjg
canhão , e íeu filho , e feu gen-

III. REI.
j,^ . jje^^ipQu o reílo d'efta frota , e

veio ancorar debaixo do forte todo
^* ;^^" triumphante.
FONso Menezes naó gofou muito tempo
DE í,o-

^'Q{].ç^ viéforia , porque fazendo alguns
KONHA

ji^^g depois huma fortida para ganhar
viCE-REi }^uma peça d^artilheria

,
que os inimi-

gos tinhaó affeíiado para á frente da

ponte 5 alli foi morto ; os inimigos

ganharão a ponte , e a Cidade onde
fizeraó huma prefa de mais de hum
milhaó, tomarão mais de zo^ efcra-

vos 5 e os Portuguezes depois de per-

derem mais de 50 dos Teus, tiveraó mui-

to trabalho para ganharem a Fortaíc-

^za, fuílentados pelo Governador que ri-

nha fahido para favorecer a fua retira-

da.

PaíTado algum tempo, os inimi-

gos deraó á Fortaleza hum aííalto ge-

ral 5 em que lhes fuccedeo mal. Nifto

foraó obrigados á prevenção que tinha

tomado Silva
,
pelo confelho d'hvim

Timplez Toldado , de difpor fecretamen-

te íobre os muros hum grande nume
ro
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TO de antenas , e maílros
,
que larga. —

-

dos a tempo fobre as efcadas BosAnn. de

firiantes , as quebrarão todas , e ma- ]. C.

taraõ 500 pefloas. i<<i.
Huma expedição cue fu2;erio o

mefmo Toldado teve melhor íucceíTo. ^* ^^'^'^

Padeci aó fome na praça , comiaó até '^'* ^'^'*

as im-mundices , fegundo o ordinário

dos grandes cercos. Aconíelhou a Sii- ^* ^^^

va que preparaíTe quantos Navios ti- ^^^^^

nha 5 que os enviaíTem para procura- ^^ ^'^'

rem viveres em qualquer parte que
^^^"^-^

foíTc ; porém que ao mefmo tempo vice-rei

oivulgaíie que lhes tiuh^.ó ordenado ,

que foíTem por tudo á ferro , c togo
nas terras dos Principes alliados. O
expediente aproveitou. Todos eftes

Principes fe deftncaraõ para correrem
a defender os feus pequenos Eftados.

Pouco depois Gii Fernandes Carvalho
tendo chegado com alguuns foccorros,

att.icou o quartel dos Javas ,
que con-

tinuavaõ o cerco . e os pòz de tal for-

te em defordem
,
que morrerão mais

de 2(^. ou na acçaó 5 ou na precipi-

taçiõ com que procuravaõ as fuás em-
barcaçoens para fe falvarem. A fua

morte foi com tudo bem ving^ada de-

pois da fua fugida. Hum poíTo que
dles rinhaó envenenado fez morrer
mais de duzentos Portugiiezes , de que.

naó
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^ naó poderão evitar a perda por cq-^

Ann. de nhecerem muito tarde a caufa do mal.

J. C. S. Francifco Xavier que tinha

i^<i, prediílo efta calamidade a vio em ef-

\ pirito 5 poílo que muito diftante , avi-
D. JOÃO

j'q^j d'iílo os Portuguezes que eliavaõ
111. REI.

^Qj^ ç||ç^ Porém como elles naó ef-

tavaó nem a tempo , nem no eftado

de foccorrer Malaca , he crivei que ef-
F0N5

j.^ grande Santo a íoccorreo elle mef-

D. AF-

DE NO-

RONHA

&
mo pelo fervor de fuás prece- , e que
efta Cidade lhe foi eutaõ obriv;ada por

vicE-REi
jj^g j.gj. evitado a fua ruina inteira.

Efte grande Sanio eftava entaõ

no Japaó , onde foi o primeiro que lhe

levou a luz do Evangelho.^

O Império do Japaó , chamado
Niphon pelos do paiz, confifte em hum
ajuntamento de Ilhas as mais al-

tas de todas as que formão o Archi-

pelago
5 que chamaõ commumente de

Sunda no mar do Sul , e que eftaò

ao meio dia das primeiras. Ao Orien-

te tem toda efta terra da America

que fe eftende para Caliphornia. Ao
Occidente a Penirifula de Corrêa , á

qual fe vaó ajuntar a China , e ao

Norte a terra de Veflb , de que ain-

da fe duvida , fe ella mefmo he hu-

ma Ilha , ou huma producçaó d*efta

parte do continente ,
por onde crem

mui-
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muito provavelmente que as terras

dl Afia fe ajuntaõ ás cia America , e Ank. de

por onde he muito verofimil que paf- ]. C.

faraó a maior parte das Naçoens dif- j^^i.
ferentes , que povoarão eíla quarta par-

te do mundo. ^- ^^-^^

Entre eftas Ilhas ha três prin- "'• ^^^'

cipaes , as quaes faó divididas em
muitas outras , e nas quaes fe com- ^' -^^*

prehendiaó até 78 Reinos , cujos '^onso

Soberanos eraó n outro tempo os vai- ^^ ^°'

fallos d'hum fó Monarcha chamado o
^^^'"^

Dairi 5 ao qual pela ferie dos tempos, vice-rei

o Cubo , num dos grandes Officiaes

da fua Coroa lhe tirou d'ella os me-
lhores florões , feparando todo o tem-

poral y paxa o redufir fó ao efpiritual,

o que naó impede que elle íeja ain-

da hum muito poderofo Príncipe , c
huma efpecie de Divindade , a qual

os Imperadores , que fe levantarão fo-

bre as ruinas do feu poder , fazem
muito grandes honras.

A origem dos Japonefes he mui-
to antiga

;
porem cheia de fabulas

como as dos outros povos. Eu naò
poífo approvar a opinião d'aquelle5

que os conílderaó como huma colo- .

nla dos Chineles. Eu naó me fundo

tanto na diíFerença do feu caracler ,

como ibbre a :da .íiia lingoa , e d'in-
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*i. — finitas outras confideraçoens de que fc-

Ann. de ria muito longa a fua rclaçaó. 5e naõ

J. C. foíTe a infelicidade , que fechou a por-

J..J ta d'eíle vafto Império á Religião
^^ ', Chriílã , e aos Sábios, pode fer que

D. joAO tiyeflcm podido tirar algumas luzes dos
111. REI.

f-gyg livros antigos , e do commercio
que tiveflem com os mefmos Bonzos,

^' ^^~ que faó os Doutores , e os interprc-
FONso les aa fua lei.

r>E NO- ^ Idolatria ,
que he a Religião

RONHA ^Q paiz, eílá alli cm taó grande ve-
VicE-rvEi neraçaó como o pode cflar em qual-

quer outro paiz da Gentilidade. A exa-

minar como he precizo , todas eílas

Religioens do Paganifmo , ainda flo-

recente em todo o Oriente , veriaõ

que eilas fe referem todas humas ás

outras
5
que naõ parecem differcntes

fe naõ nos diffcrentes nomes bárba-

ros das Divindades que adoraó , e que

tem quafi em ioda a parte os mefmos
lifos , as mefmas cercmonias 5^ e os

mefmos princípios. O Japaó' he cheio

de Templos foberbos , de Communi-
dades da Bonfos , e de cfpecies de

Reiigiozos 5 e Religiozas ,
que faó em

raó grande numero que excedem a

idca
3
que delles fe podem formar, c

tjue apenas daó credito ás noticias que

tem dado os que diílo~ tem feito rela-

çoens. O
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o Império do Japaó naó cede '

guafi em nada ao da China nas fuás Ann. de

riquefas , na magnificência dos feus J. C.

edifícios na fertilidade das fuás terras, ir^j,
na induílria dos feus habitantes , na va-

riedade das Artes , e Sciencias , na po- ^* "'^-'^^

litica do feu Governo 5 na abundância ^''* ^'^'*

do fcu commercio , e na multiplicidade

daqr.ellas vantagens que fazem huma °' '^^*

Naçaó civilizada , ei^liimavel , e ref-
^^^'-^

peitavel áquelles que a conhecem. Os ^^,/'°

Japonefes moftraó confentir elles mef-
mos em huma efpecie de fuperiorida-

ácy que os Chineles tem fobre elles,

e nefte ponto fazem juíliça a efta

Naçaó 5 cuja Monarchia fe tem con-

iervado por tantos fecuios em huma
taõ alta reputação de prudência. Ven-
cem com tudo em muitas coifas os
Chinefes 5tem mais vivacidade no eípi-

rito 5 mais nobrefa no fentimento, mais

delicadefanos pontos d'honra , mais fin-

ceridade ^ e fidelidade no commercio ,

mais 2;ofto para o luxo , o faufto , e

a dcfpeza. Além d'ifl:o faó bons fol-

dados , valentes , e intrépidos no pe-

rigo , e defprezaó de modo a vida, que
excede toda a imaginação ; defprezo

notado pelo fangue frio comque clíes

mcfmos fe mataó , abrindo o ventre

cm crus
, quando a fua Religião os

obri-.
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Anti, de aqucUcs a quem faó confagrados , oíi

]. C* quando fe vem obrigados pelo temor de

i^^i, certas difgraças
, que querem acautelar

- por huma morte nobre , e voluntária.

Os primeiros dos Europcos que
111. ^^í-pbordaraó no Japaõ , foraó três Portu-

^uezes chamados António da Mota ,
i>. AF-

Pi-ciricifcQ Zeimoto , e António Peixo-
roNbo

^^ Q^ Portuguezes eftavaó muito em-
^^ !^^' píínhado3 a procurararem naquellas
^^^^^ partes huma Ilha ima'<;inaria , a que
.vieE-KEi

^j^^,^^ o nome d'Ilha a'ouro. Muitos
morrerão, ou deraó paíTos muito inú-

teis nefta diligencia quimérica. Elles

rres naó a procuravaó. Tinhaõ-fe embar-
cado n'hum Junco para hirem á China.

Huma d'eftas violentas borrafcas , que
chamaó Typhoens neftes mares 5 05

levou contra vontade para huma das

Ilhas de Japaõ , que tocarão fó por

naufrágio. O Senhor da Ilha os rece-

beo com muita humanidade , c mof-
trou muito dezejo de íe ligar com os

da fua Naçaó para fe aproveitar do
feu commercio. A riquela do pais ,

e as relaçoens que eltes delle fize-

raó
,
quando tornarão para ás índias ,

deraó muito goílo aos Portuguezes
para fe eílabelecerem alli como ti-

nhaó feito noutras partes.

Se-
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Sete annos depois , S. Francif-

cò Xavier alli entrou condufido por Ann. de

liiim Japonês , que os prodígios que ]. C.
eile tinha ouvido contar d'efte no- 1551.
mem milagrofo tinhaó obrigado a fazer

a viagem das índias unicamente para ^* ^^^

o conhecer. A vifta, e a converfaçaõ de ^"' ^^^'

Xavier , que elle encontrou cm Malaca,

quando voltava das Molucas , encherão, ^*
^J'

c ; x:cederaó ainda a idéa que d'elle
^^^~^

tinhu í^ormado. Fes-fe Chriftaõ com ^^ ^'^'

dois crindos Japonezes que o feguiaõ, ^^^'"^

é tomou o nome de Paulo de Santa
'^'^^'^^^

Fé \o Bapiifmo , ao qual foi depois

femj-.rí taó fiel , que fe pode dizer

que a elle he que o ]apaò deve a

primeira obrigação dos grandes pro-

greíTos que alii fez depois a Reli-

gião.

Depois de ter feito as ultimas

honras ao Vice-Rei D. Joaó de Caf-
tro , e provido nas differentes MiíTo-

cns das índias como Superior , Xa-
vier fe embarcou para tornar para

Malaca com os três Japonefes , e dois

Religiofos da fua companhia
,
que elle

queria aíTociar aos Teus trabalhos na
conquifta d^efre grande Império. Na5
havia no porto de Malaca nenhum
Navio que foíTe para o }apaõ , exce-

pto hum Junco conhecido pelg nome
de
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— do Junco do ladraó , porque perten-
Ai-K. de cia a hum celebre Pirata

,
que fe

J. C. fe linha feito formidável em todos ef-

ir^i. tcs mares. O grande Apoflolo , que
- rinha já vencido infinitos obftaculos ,

^' ^^^ que fe tinhaó formado para o defvia-
jii.

1^^1'j.^rn do feu difignio , venceo também
Cite , e bufcando com confiança o

^*
J^^" Pirata , ajuftou com elle a fua paiTa-

"^^"'^ g^"^ 5 ^ *^os feus companheiros. O
Dft ho-

pjj-^j-^ Ihe^i íiel , e o tranfportou
jiOKHA

^ Cangoxima no Reino de Saxuma.
TicE-REi

p^^^j^^ ^^ ^^^j.^ P^ recebeo os

feus hofpedes na fua pátria , e na fua

caza , e os tratou d num modo con-

forme á grande eílimaçaó que delles

fazia. Procurou-lhes hum acceíTo fa-

vorável para com o Rei, que lhes deo
hum amplo poder para pregarem o
Evangelho. He verclade que tendo fó

ainda os primeiros elementos da lin-

goa 3 naõ podcraó fazer no principio

grandes fruélos por fi mefmos. Paula
lhes fervia d' interprete , e por meio
d'eile converterão hum cento de pef-

foas. Levada entaõ a noticia a Can-
goxima , de que hum Navio Portu-

guês tinha chegado a Firandó, a von-
tade do Rei

5
que vio com pena os

feus vifinhos aproveitar-fe d'hum com-
mercio de que cUe queria fó ter todo

fru-
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fru6lo 5 fe esfriou a refpeito dos Mif-
Honarios , e lhes fez retra6lar a per- Ann. de
miíTaó que lhes tinha dado. ]. C.

Xavier rendo recomendado a Pau-
lo a Miílaó que cftava nacendo ,

paf- ^^^ \
fou á Pirando com os feus compannei- »• JoaO

ros. Teve quando chegou alii as mef- nu rei.

mas licenças que tinha tido em Can-
goxima 5 e alli fez mais conquiftas d. af-

para Jefus Chrifto em poucos dias , lO^so

do que tinha teito neíla primeira Ci- de no-

dade no decurfo de quafi todo hum kokha
anno. A grande idca de Xavier era vice- rei

d'hir a Meaco capital do Irnperio , e

cie penetrar até aos pés do Trono do
Imperador na efperança de mover eílc

Principe , e de obter d'elle hum a-

refto favorável á Religião para toda

a extençaó dos feus Eftados. Nada
o pode defviar d'efte penfamento , nem
a diligencia dos Portuguezes

, que fe

esforçavaó para o reter j nem os in-

coTivcnientes , que havia para eílran-

geiros^ emprchenderem huma taó longa
viagem los , e fem al^um foccorro

humano. Deixou finalmente Cofme de
Torres em Firandó, epartio acompanha-
do de Joaó Fernandes , com o qual

checou poiKOS dias depois á Aman-
guclii.

-
. Eila Cidade íiruida cem les^nas

Jom. 111. Ff df.
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dillante de Firaridó era entaó vafta ,

Akk. cice muito povoada , e. d'huni grande;

]. C. comniercií), como naó foi depois , fen-

i^<i. ^^ arruinada por c;uerras. Xavier , e
*

. o feu companheiro alli quiferaó pre-
p. JOA0^,^„

^ ^^^ ^ meimo Rei dezejou ou-
iTi. REI. ,.r|çjg

^ ç depois de os ouvir , naõ lhes

rertcmunhou mais do que huma per-
^'.^^~

feita indiiicrença 5 que podia proceder
^*^^''^

do íeu defprezo ; porém o povo , e
^^' "^"

a Nobrefii excitados pelos Bonzos, naõ
KONHA

ii^çg íizeraó mais do que infultos
,
que

vicE-REi
^,^ verdade fatistizeraó á fua humil-

dade, e ao dezejo que tinhaó de pade-

cer ;
parem que inteiramente naó con-

tentarão ao teu zelo.

Continuando em fim a fua def-

rora para Meaco , chegarão lá depois

de immcnias fadigas. O cflado pobre

em que fe achavaó naõ lhes permitio

terem audiência do Imperador , e

foraó . obrigados a voltar para Pi-

rando com os mefmos trabalhos.

Pondo- fc alli Xavier em hum eítado

mais decente , e tomando configo as

cartas do Rei , e as que os Governa-
dores das índias lhe tinhaõ dado pa«

ra os Príncipes do Oricnre, e os pre-

zentes que -D. Pedro da Silva Gama
Governador de Pvíalaca ihc tinha da-

do -com li! 'Cralidade para d'ciles fa-

zer
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zer hum ram bom iifo', fe pôz á ca —
minho para tornar á Amanguchi. Ann. de

Recebendo o Rei entaó Xavier J. C.

com mais honra, os Minidros Evan- jcci,
gelicos começarão a pregar com mais

tranquilidade
5
porém com muito pou- ^* -^^-^^

CO fruclo. A pobreza do feu vertido, '"• ^^^'

c ainda mais da lua lingoa eílropiada,

formava o maior obftaculo aos feus ^* '^^'

Santos dezejos j elles os vencerão mais ^^^^^

pelos prodígios que fez Xavier , e pe- ^^ ^'^''

los exemplos d'huma virtude, que pa- ^^^'^^

receo ainda mais milagrofa. A pacien- vice-rei

cia de Fernandes , que fofreo com
paciência hum efcarro , comque lhe co-

brirão a cara , moveo logo os efpiri-

tos em feu favor. Viraó depois Xa-
vier falar no mefmo tempo diíFerentes

lingoas , fatisfazer á muitas queftoens

com huma fò repofta. Milagres á'c[~

ta efpecic naó podiaó fer fem grandes

fru£lo3 ; porém eftes fruclos naó foraó

fem grandes contradiçoens
,
principal-

mente da parte dos Bonzos. O Rei
d'Amanguchi foi a viclima. A protec-

ção, que eíie deo aos MiíEonarios, cau-

fou huma revolução em que perdeo
a vida com os feus Eftados , íem ter

a felicidade de ter difto algum m.ere-

cimento diante de Deos. Cortou elie

mefmo a cabeça de feu filho ^ abrio'

'Ffii o
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j o ventre em crus conforme o ufo do
Ams. de paiz 5 e fe fez queimar no feu Palaeio;

J. C. Xavier paíTando depois para o Rei-

irri, no de Bongo 5 teve fiicceílos mais ad-

, miráveis , e foi recebido com rna^ni-
D. ^^-^^

licencia do Rei , que favorece© íem-
111. REI.

pj.^ ^ Religião
5
que elle mefmo abra-

çou depois , tomando no Baptifmo o
^* ^^" nome de Francifco , em memoria do
FONso

grande Santo de que Deos fe tinha
D£ Ko-

i^j-yijJQ p.^j-^^ Q âllumiar.
RONHA

'j-^l^ foraõ no Japaô as premifr
yicE-REj

ç^^ j^ j^^/|-^ Santa fc
,
que multiplican-

çio-íe como o graó da moftarda , for-

mou .em. pouco tempo huma Chrif-

rnndade.Je mais de 4C0çJ). Fiéis , cur

\à cQnílancia no5 tormentos da perie-.

guiçaó que excitou Taicofama
,
podè^

<ie alguma forte hir á par com a dos

Martyres da primitiva Igreja. A divi-

na Providencia he adorável , fem du-

vid.íi 5 cm permitir que a femente da

iipíía Fé fe extinguiffe nefte grande

Imperjo , com o. fangc deftes zelozos

'

detenforcrs ; porem poder-fe ha penfar

fem derramar lagrimas na imprudên-

cia-, que fgi cauíli da perleguiçaó , e

fetn: iiorrQr no cxecravel meio que o
inferno, fez inventar aos fcus minifr

tro.s , para fechar .t cnirada d'huma
i^P . fermpza colhcira a. iodo o que nap:

tem
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tem '. o cara^er da avareza , da here- '

fia , e .do ciúme do commercio d'hu- Ann. de.

ma fó^Naçaó contra todas as outras? ]. C.
•

: Como. huma das grandes diíicul- icci.
dades que os Japonefes oppunhaó lem
ceíTarao grande ApoftoJo das índias ,

°' ^^^

era o exemplo dos Chinefcs , que '^'* *''^^*-

tendo a reputação de ferem os mais

prudentes ,e os mais allumiados dos ho- ^' ^^'

mens .5 naó tinhaó com tudo nunca
^^^^^

tido o conhecimento das verdades que ^^ ^°"

elle lhes- annunciava
,
julgou que a

^^^'""^

converíaõ do Japaõ acharia fempre ob-'^^^^'^^^

ftaculos infinitos , em quanto o Im-
pério da Ghina eílÍAeiTc Tepulcado nas

t-revas da fua infidelidade , e qvc o meio
mais emcaz de fe fazer utii a huns ,

e a outros , era de meter inceíTantc-

mence máos á obra
,
para levar a luz-

do Evangelho á efta vaíla Monarchia.
Tendo concebido o deílgnio , per-

luadio-fe que o te.-npo teria adoçado
o efpirito dos .-Chineles 5 c que teriaóv

ofquecido os primeiros inlultos dos

Portuguezes que os tinhaó irritado ;'

que huma Embaixada folemne em no-.-

me d'EiRei de Portugal na Corte do
Pekim teria toda a felicidade que elle-

efperava.

Animado com efta efperança ,-

parte do Japàó no mez de Noveni-.

bro
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bro de 1551. Achou em Sancian Dio*
Ak". de go Pereira feu amigo fiel, communica-

]. C. lhe o feu projecfto , e fazendo-o con-

jr^i. fentir em íe fazer chefe da Embaixada,
- continua com elle a fua derrota para

D. JOÃO
^^ índias, e chegou a Goa 4 mezes

141. REI.
^gpQJg ^^ fyjj partida do Japaó , ven-

cendo as e-ftaçoens , e multiplicando
^' '^^'

os milagres por fazer fervir os ven-
FONSo ^çg

^ ç Qg Typhoens mefmo á fa-
DEr í.o-

t;isfaça5 dos fcus dezejos.
RONHA

Pereira , tirando o único obílacu-
vicE-KEi

Y^ ç^.jg pQ(iia (demorar tudo , com o
offerecimento de fazer todas as defpe-

zas da Embaixada , o Vice-Rei D-
AíFonfo de Noronha naõ teve duvi-

da de lhe dar todo o favor que podia fa-

ze-la aproveitar. O Santo da fua par-

te apreíTou de modo a execução , que
três mezes depois fe fez á vela pa-

ra hir a Malaca , onde devia acatar

de fc por em eílado de paíTar á v ante

para chegar ao leu termo.

Malaca tinha fido dcfolada ulti-

mamente pelo contagio , e os fla-

gelos de Deos. fuccedcndo-fe huns aos

outros ncíla Cidade criminofa : acha-

va-fe entaó ainda mais dilTolada pelo

fogo da divifaó atiçado pelo in;ío ca-

rnaer d*hum íó homem. Era eíle D.
Álvaro d'Ataide Gama filho do Con-

de
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âe Almirante D. Vo.[co da Gama.
Eftava provido no Governo de Mala- Akn. de

ca , e devia fucceder ao feu irmaó D. ]. C.

Pedro da Silva Gama , que tinha aiíi- jrri,
da hum anno que palTar antes d'aca-

bar o feu tempo. O dczejo que teve ^- -^^-^'^

de odetronar antes do feu termo'"' ^^''

03 embaraçou com hum cílrondo mui-

to eícandaloeo. Os dois irmaós ie aíli- ^* '^^'

milhavaò pouco : D. Pedro era bom ,

^^^'^"^^

liberai, omciozo , cheio de piedade ,
^^ ^'^'

muito afFeé^uofo de S. Francifco Xa- Ro^-"-^

vier. Ataide peio contrario era hum ho- vice-rei

mem duro , vingativo , avaro por ex-

ceíTo 5 e que iacri ficava facilmente a lua

Religião aos feus entercíTes. Tinha-fe

moftrado amigo de Xavier, e o San-

to lhe imha alcançado do Vice-Rei
o Generalado do mar , e muitos ou-

tros privilégios fingulares ,
que deviaó

fervir para lhe fazer o feu Governo
mais agradável. Mas fervio-fe elle das

vantagens que lhe tinha procurado o
feu bemfeitor contra elle mefmo. No
principio dillim.ulou com elle , e mof-
rrou aprovar o projeòlo da Embaixa-
da da China , que eftava rcfoluto a

impedir com todas as fuás forças. O
ódio 5 a vingança , o ciúme , e a cu-

bica foraò os motivos difto. Aborre-
cia Pereira , que lhe tinha recuzadcí

em*
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emprellar des mil cruzados. Naó podii

-Ank. de fofrer que hum mercador como Perei-

J. C. ra , foffe encarregado dhuma Embai-

j.-j^ xada taó honrofa , e queria para Ci

'

, próprio os proveitos, que delia fe po-
^- ^°^^diao efp^erar.
III. REI. -^T^^ enganava com tudo o San-

to pela fua diflimulaçaó. Xavier tinha
•^* ^^~

previfto 5 c predido em narração a Pe-
roKso

j.çjj.^ ^.Qj^g^ a perfeguiçaó, que elles ti-
DE NO-

j^j^^Q p^^^ padecer hum , e outro ;

RONHA porém naó deixava de obrar como fe de-
yicE-REi ^g^g aproveitar , perfuadido que a gloria

de Deos o requeria d'elle. Tanto que o
Navio de Pereira voltou das Ilhas de
Sunda , onde fe tinha hido carregar ,

D. Álvaro lhe fez tirar o feu leme ,

e fez o mefmo a todos os Navios
do porto 5 com hum falfo pretexto

d'hum rebate de guerra da parte dos

Achenefes. Obrando depois mais def-

cobertamente apofíou-fe do Navio de
Pereira

,
pof-lhe hum Capitão da fua

maó 5 pelioas fuás , e o carregou por
ília conta.

Hum procedimento taó violento

revoltou toda a gente , e em particu-

D. Pedro da Silva , que naó o poden-

do fofrer , entregou a Fortaleza nas

maós de Caftro para a guardar até

que o feu termo expiraíTe. Só o San-
to
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to fe naó perturbou com ifto. Ten
tou no principio codas as vias da do- Ann. de

cura j
porém ellas fó fcrviraò para ex- ]. C,

citar contra elle da parte de D. Al- rcci
varo huma perfeguiçctó , a qual no
parecer do mefmo Santo , era a mais d. joa5

viva que tinha tido na íua vida. Atai- m. rei.

de nao omitio nada para o fazer paf-

far por hum velhaco ^ hum hypocrira : e d. af-

amotinou por modo contra elle os feus fokso
apaniguados 5 e o povo vil, que Xavier de no-

apenas ouTava apparecer. ronha
Sendo tudo inútil a. D. Álvaro vicl-keí

para o fazer entrar em fi mefmo , o
Saato naó deixou de fe embarcar no
mefmo Navio de Pereira

, poílo que
eftiveííe cheio de creaturas do feu per-

fcguidor 5 devia efperar ter alli mui-
to pouca licença. Porém como os

Santos tem muitas rafoens fobre na-

turaes d'obrar , e differentes das viftas,

C-das confideraçoens humanas , naó fe

quiz deixar dobrar para hir ver Álva-

ro antes de partir
5
poílo que os feus

amigos lhe reprefentaíTem ler ifto hu-
ma efpecie de obri^aç^^ó , e civilidade

a que naó podia faltar. Bem longe
4'ifto , crendo dever feguir os movi»
mentos d'huma indignação

,
que o ef-

pirito de Deos excita algumas vezes

aos Santos ^ fe quiz fervir fó neíla
>•* oc-
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occafiaó dos poderes de Núncio Apoft
Ann. de tolice 5 de (.que nunca tinha uíada.-

J. C. Excomungo-o íollemnemente. Sacudio

lí^i. ^u^^<^o partio a poeira dos feus ça-
*

. patos fegundo o preceito do Evange-
r. JOÃO

ji^Q ^ ç falando como homem infpira-
iir. REI. ^Q ^ proferou taõ claramente os juíloi

juízos de Deos fobre D. Álvaro , que
^* •^^" os que o ouvirão naó poderão angu-
roNso

j.^j. ^ ç^g ^g ^^^ infelicidades neftc
DE NO- rnundo, e no outro.
ROxNHA Xavier morreo na Ilha de San-
vicE-REí ^-^j^ ás portas da China , como Moy-

fes á viíla da terra de PromifTaõ^ eni

huma neceííidade, que lhe fuprioo mar-
tyrio ,

que elle ardentemente dezejava.

Os Portuguezes do Navio naó abri-

rão os olhos 5 fe naó depois da mor-
te d'efte grande Santo. Cahio entaá

o veo que os cegava. Huma venera-

ção profunda fe fcguio á preocupação ,

e dclde cntaó , refpeitaraó como me-
recia huma taõ alta virtude. Seu San-

to corpo, inteiro;, e flexível, depois

de fer metido duas vezes em cal vi-

va, foi tranfportado neíle mefmo an-

no á Malaca , e de la á Goa , onde
"he ainda hum milagre continuado ,

c huma prova fenfivel dos outros pro-

dígios , que rinha obrado na fua vida.

As profçcias do Santo eraó mui^
to
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to feguras ,
para fe naõ vcri-ficarein

contra D. Álvaro. Sobre as queixas Ak::. dç

feitas ao Vicc-Rei, cias íuas extorloés, ]. C.

o violências. D» Afronfo lhe fez ia- 1551.
2er o feu proceíTo : c antes de ter

paliado dois annos no feu Governo^'
^^^

foi tranfportado em ferros para Goa , '^^* ^^*'

e d'alli para Portugal , onde os Teus

bens foraó confiicados 3 c eile conde- ^* ^

nado á huma perpetua priíaõ. Huma ^^^^^

cfpécie de lepra, que tmha adquirido °^ ,^^'

nas índias , íe inflamou de tal forte,
^^^'^^

que ninguém tinha animo de fe lhe
^'^^^'^^^

chegar para o fervir , c que era in-

fupportavcl a elle mefmo. Em fim, mais
embravecido

,
que tocado do feu eftado

infelis , laleceo de morte fubita , fem
fentimentos de penitencia , c dci.vando

muito que duvidar fobre a ialvaçaõ

da fua alma.

Eu naõ poíTo omitir aqui dois

exemplos fortes , e que faó de gran-

de inftrucçaõ para todos os lubalrer-

nos , e principalmente para ás peíToas

que faó occupadas nas funçoens de
zelo nas Colónias. He certo que acon-

tece algumas vezes que os Reis alii

fu5 muito mal fervidos por aqueiícs a

quem fizcm depofitarios da fua auclori-

dade. Sabem-no muitas vezes fem o
poderera emendar. S. Franciíco Xa-

vi"
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vier via efte mal com os fcus olhos ^

Akn. dé c o via melhor do que ninguém. Ef-

J. C. creveo niíTo a ElRei de Portugal, de

ic<i. S^ci^ fabia fer bem atendido.,, Os
*
. „ damnos que fe fazem nunca ceflaraó,

**• ^"^'"^ „àiz elle , fe voíía Alteza naô faz
Hl. REI.

^^ íJelles refponfavcis os Governadores ,

5, e os que eftaõ n^iflb empregados, pe-
^* •^^' „ los feus bens, ou pelas fuás pelíbas:
FONso

^j Eu fei que he muito odiozo efcre-
DE NO-

^^ vcj ifto , e que voíTa Alteza mefmo
RONHA '^^ naõ fará nada nifto]; por efta razaó ef-

vícE-REi
^j tou arrependido de o efcrever :

„ porém efcrevendo-o , íatisfaço ao

„ menos aos encargos da minha conf-

y, ciência. „ Exaqui a cautela comque
clle efcrevia. Tratando huma matéria

raó delicada , naõ nomea peíToa. Re-
prefenta o mal em geral , e o faz

com todas as modificaçoens que pode
Ingerir a prudência.

. O fegundo exemplo pertence ao
mefmo D. Álvaro. Eue lhe tinha fei-

to muito mal , para naó fufpeitar que
delle fe^^poderia queixar á Corte , e
efcrever vivamente contra clle. Apa-
nhou hum dos dois maííos das cartas,

que Xavier enviava por huma de duas

vias , que partiaô toaos os annos , e
fe admirou cftranhamente de ver ,

que
luó dizia nem huma palavra cm leu ;-

_. defa-
^
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defabono. Belo exemplo para todos .

os falíos zelozos
,
que cobrindo a fua Ann. dê

paixaó 5 ou hum zelo mal entendido, ]. C.
com o pretexto da gloria de Decs , j j

derramao hum amargozo fel em car- ^
,

tas mal ordenadas , cujo eífeito ordi- ^« JoaO

nario he
,
prejudicarem antes ao bem 'ii« i^^'»

mefmo que moílraó querer procurar ,

do que ás peíToas que faó o objedlo b« Ar-

das luas invectivas , e das fuás devo- fokso

tas fatiras. de no-

Defde o tempo em que Pedro ronha
Alvares Cabral defcobrio o Brafil , os vice-rei

Reis de Portugal tinhaó tido grande
cuidado de continuarem a fazer oi
defcobrimentos defta vafta parte da
continente d'America. Américo Vef-
pucio , que lhe deo o feu nome ,

depois d'elle Gonçallo Coelho , e
muitos outros empregarão muito tem-
po em lhe viíitar os Portos , Ba-
nias 5 os Rios 5 e a tomarem outras no-
ticias do paiz. Porém como naó era

habitado fe naó por Naçoens pobres, as

mais feroccs , e mais barbaras do mun-
do j aqucllas terras ainda que bellas , e
férteis, naó defcobriaó as luas minas , e
as fuás riquefas ; nada em fim alli apa-

recia do que experta a cubica : 'O ze^-

lo d'eftabelacer alli Colónias fe esfriou,-

cem tudo fem que que ábandoíiaíTem

intei-
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-—-=—^inteiramente o projccio. Contentaraó-
Ann. de fe em nm por ciitaó d'cnviarcm para

]. C. alli miferaveis , e mulheres de má
1551. vicia 5 de que rjueriaõ purificar o Rei-

- na, e que expunhaó á mil mortes, ta-
'

^^^ zendo-lhes mercê da vida. Deraó de-

pois amplas concefToens aos^quejfe of«

rcreciaó para fe hirem lá eítabelecer.

AíHenaraó mefmo á alguns Fidalgos
FONSO 1 o • t:»

• • Ado Kcino Províncias inteiras. A ter-

ra cuftava pouco a dar , e o Eítado

naó derpendia nada. Em fim deraó o
yicE-Ri.1

jgj.^|-^^ ^^ arrendamento , e por huraax

rendas muito módicas , contentando-fe

ElRei d^huma Soberania redufida quaíl

a hum ró titulo. Neftes principios o>

Portnguezes tiveraó muitas vezes que
combater contra os naturaes do paiz,

e í ofreraó muitas vezes a pena das in-

i^jrias que iKes faziaó , ou foraõ vi-

óiimas da fua ferocidade , fendo devo-
r-ados por cites bárbaros Antrophagos.

acoílumados a tratar aííim todos os Teus

inimi,2;os.

A pczar d'iíl:o com tudo o paiz

fe povoo'.! muito no elpaço de 50 an-

nos 5 c a indr.ítria dos habitantes dei-

tas, novas piantaçofiis moílrou que
poderiaó tirar grandes fruclos d'eltas

r;cas Províncias , íiruadas no clim.íi

mais fertii do mundo. A Corte co*

nhe-
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nheceo cntaõ o abufo que tinha feito

deitas conceíTbens muito amplas. EI-Aun. d&
Rei D. Joaõ III. emprehendeo redufír J. C
as coufas a melhor pé. I55'i.

Para efte efFeito revogou todos

os poderes dados antecedentemente aos *

chefes das Capitanias , e enviou huma '*'* ^^^'

cfquadra de féis navios commandados
por Thomé de Soufa , que devia íi- '

,

"

car Capitão Geral , e fundar huma
Cidade na Bahia de todos os Santos. ^^ ^^'

Soufa levou com íigo huma forma de ^ ^^^
.

Governo regulado pela Corte, e con-^*''^'^^*

dufio os Oíííciaes. Conduflo também
os primeiros Miflionarios da Compa-
nhia de Jefus , que foraó abrir eítas

terras incultas , onde aproveitarão tam-
bém os feus fuores , e o feu mefmo
fangue

, que pouco a pouco todas ef-

tas Nnçoens barbaras , fe defpojaraõ

da fua ferocidade natural , para íe re-

viftirem da doçura do jugo de Jefus

Chriílo.

Foraó menos infelices no Reino
de Congo , onde foraó também envia-

dos quafi no mefmo tempo. Porque
ainda que foraó muito bem recebidos

do fucceíTor fio Rei D. Affonfo , com
wd» como efte Príncipe tinha fenti-

mentos , e coftumes bem difFerentes

d©s do feu predeceííor ,. os Negros
d'ef-
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* d'efte Reino tornarão logo ás fuás pri-

Ank. íie meiras fuperíliçoens , e á fua liberti-

]. C. nagem. E poílo que alli trabalhaíTem

irri, ern grandes fadigas
, por huma longa

\ ferie d'annos , a Religião fe apagou
D. JOAO

,^^j infenfivclmcnte 5 de modo que
iii. KEi.

^^^^^ últimos tempos foraô obrigados

a abandonar hum paiz
,
que recufava

"' '^^"
os feus trabalhos. O que eu atribuo

^^"^"^
a que os Portuguezes naó tendo nun-

DK NO-
^^ |2do Senhores do Reino de Congo

KONHA
j^^g fomente alliados , nunca poderão

VicE-REi
^^2er o esforço faudavel que fizeraõ

no Brafil , de que fubjugaraó os po-

vos ^
que depois infcnfivelmente reduíi-.

raó a viver á fua moda..

As carreiras que os Armadores
Francefes começavaó a fazer para o

Brafil 5 naõ ferviraõ pouco para defper-

tarem a attençaó da Corte de Portu-

gal fobre hum paiz que lhe poderia,

çfcapar ; e foi eite hum dos princi-

paes notivos que obrigou D. Joaó III

a, fazer efta grande armada ^ que
enviou por Thomc de Souza. "

;.

O3 Armadores Francefes -tinhaó;

moleílado 03 Portuguezes defde os prin-

cípios dos dcfcobrimcntos' das índias.

Hum d^ellcs chamado Mont-dragoa ,.

lhes deo por algum tempo mu itO; tra-

balho , are que .£lRe» D. Manoel fa-
*
zen-
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zendo armar conrra clle o celebre .

Duarte Pacheco, Montdragon foi apa- Ann. de

nhado por eíle Heroe perco do Cabo ]. C.

de Finiilerra 5 e condiifido a Lisboa, icci.
onde foi bem tratado , e enviado de-

pois com honra , porem com a pro- ^* "^^'^^

meíTa de que naó faria mais corfos fo- "^* ^^'*

bre os Navios da Coroa.

As riquefas immenfas que traziaó ^' ^^'

das índias excitando a cubica, aug-
^°^^^

mentou o numero dos armadores , fcni °^ ^'°"

que a Corte de França , que teria
^°^"-'^"

muito gofto de meter pç em alguma
^'^^^"^^^

parte do Novo Mundo , c que queria

fazer huma Marinha , fc diigoílalTe

muito com iílo , e fe em^penhafe mui-
to a evitar eílas Piratagens. Pareceo
que eíles corfarios foraó muitas ve-

zes favorecidos da fortuna. D. Pedro
de Caftello-Eranco , que tinha íido

Governador d'Ormuz , onde tinha fei-

to muito bem os feus negócios , teve
a infelicidade de fer apanhado na fua

retirada. Veio a Paris para felicitar

a fua caufa. Sç naó teve a inteira fatis-

façaó de alcançar o que requeria , teve

a de falar ao Rei Francifco L com mui-
ta liberdade. No reinado d'Kenrique lí.

ElRei D. Joaó IIÍ. recuerendo pelo
feu Embaixador , fizeraole regulamen-
tos, e Juizes eib-belecidos em Pari?

_,

Tom. IIL G^ ^
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e em Lisboa , para fentenciarem os
Akn. de litigantes , a quem deraõ ciois annos

]. C. de tempo para formarem os léus pro-

i^^j^ ceíTos 3 e feguirem a fua caufa. Con-
- cederão depois ainda mais dois annos,

^* ^^'^
por Ter o primeiro termo muito curto

III. RE!.
^,^^ caufa da diftancia dos lugares.

Naó fervindo tudo illo de gran-
^' ^^~ de coifa , os Reis de Portugal , e de
FOKso

Hefpanha íizeraó entre fi hum traiado
DE ^o-

f^'^ii[ç^^ç;]^
^

para defenderem as fuás
RONHA

coftas, e os feus paifes de conquif-
vicE-REi

^^g^ Repartirão entre fi as paragens ,

e foraó obrigados a fuftentar fro-

tas
5 para alli crufarem , e fegurarem

as viagens dos feus navios.

Naó obílante ifto os Armadores
fe multiplicarão , e perto de três , ou

4 annos depois , foraó fazer hum ef-

tabelecimento no Brafil , debaixo da

condiida do Marquez de Villegagnon.

Eraó todos Religionarios ,
que fc-

gundo o efpirito que infpira a here-

íia, procuravaó formar huma Soberania

a qual poieífe fer como o feu forte ,

e donde elles fe podeffem fazer temer.

Eíle projeólo chimerico foi approvado

pplo Almirante de Coligni
,
que lhes

tinha dado huma commiííaõ particular.

Porém entrando entre elles a divifaó,

"\^iilegagnon abjurando os feus erros ,
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€ caííando os Proteftantes , Coiigni-

por eíla razaó deixou de os jTotegerjAKN. de

e o novo ejflabelecimento cahio por ]. C.
íi niefmo. ic^rr.

Os Francczes alguns annos depois

tentarão fazer outro cftabelecin-ièrto ^* ^^^^

na Província do Maranhão , debaixo *^^' ^^'*

da condu6la do cavalheiro Vauz , o qual

foi reforçado depois por hum foccorro^*
^''

^ue condufiraó os cavalheiros de RafiUi,^^''^^^'

e de Rovardier i
mas os Portuguezes^^

^^'

os expulfaraó cambem, e ficarão mui-^'^^"'^
^

to tempo depois focccg?idos d^aqnella"^'^^^"^'^^

parte
,
perdendo os Francezes entaó

,

20 que parece , a eíperança de alli faze-

rem ellas fortes de eftabelecimenros ,

fem perderem a de correr os mares ,

e fazerem prezas.

Fim do Duodécimo Livro , e do

Tomo terceiro.
















