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LIVRO XIIT.

sal Cciuiou muita ino^uiera-

Ann. de
Noticia da morte de D. Joaó ]. C.
de Caílro trazida a Portu- j

^^

1551.
raó na Corte , e pofto que

clíe devia confiar na grande experien- ^^ ^^-^^

cia de Garcia de Sá, que lhe fucce- ^'^- ^e^-

dto 3 com tudo a lua grande idade d. af-
caufando todo o receio , ÉlRei fe de- fonso
terminou a enviar hum novo Vice-Rei, de no-
cujo merecimento conhecido o podeífe ronha

A ii dei- viCE-REi
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defcánçar fobre o Eílado das índias
,

Ann. dcQp^je fe precizavii d'hum homem de
]• C. cabeça. Para o que pós os olhos em
1550. D. Aífonfo de Noronha, filho do Mar-

i^^i. qiíez de Viila-Reai. D. AíFonfo era

A cnraó Governador de Ceuta -, tinha-fe
D. JOAO ,.,-,. . , 1. \ r •

a.ítíneuido nas euerras d Àrrica , e ti-
ni. KEl. . ^ ' J 1 1 r^ccnha a reputação de hum oom Orh-

^ ^^,_
ciai.

Nomeando ElReí o Vice-Rei ,

augmentou as luas honras , e os léus

Toldos , deixou na lua difpofiçaó a no-BONHA / 5 ^ , ,
17

meação do Cjcneral do mar , e para o
lilongear mais tomou o leu parecer

íbbre os outros empregos das índias

que eraÕ da nomeação da Corte , e

iíy nelles proveo peííoas do feu gofto.

Eíles lavores foraó contrapezados por

liuma efpécie de confelho de ro , ou
1 2 peíToas que lhe nomeou , e de quem
elle devia tomar os pareceres , ou quan-
do elle os coníultaíTe , ou quando el-

les fe intrometelTem de motu próprio

a dar-lhos para o bem do ferviço. El-

Rei ajuntou a ifto longas inítruçoens

tocantes á Religião, e á Policia , que
eu teria gofto cie contar, porque po-
dem íer úteis para todas as Colónias.

Porém nada he mais ordinário do
qnc os regulamentos das Cortes , e

Rada mais mal executado
, principal-

men-
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mente nos paizes remotos. Hiima cir-

cunftancia niuda tudo , e os que tem o Ann. de

poder na maó achaó Tenipre pretextos J. C.

muito eípeciofos para voltarem as or- jcci,
dens da Corte em leu próprio pro-

veito , e fazerem lo o que lhes agra- ^* ^°^^

da. Tem elles quafi a íegurança de

fere.n attendidos. E os íubalternos inõ
ignoraó que he pengofo o co^iradi- ^' "^^

zelos 5 e ainda mais eG;rever , fe el-
^^'-^^

les o chegaó a defcubrlr , para os acu

far 5 e crimi'.:ar.

O novo Vice-Rei partio de Lis-
''''-^"^^^

boa no primeiro de ISIr.io de i~"D.

com huma eíquadra de 5: navios , aois

mil homens d^emb.irqiie , qvirizi todos

os 0.-H:iae3 ma ore^ do:. d •.'e:'-ro3 pof-

tos , e nvaica no-:r-za. Foi a jor-

nada feliz até o cabo de Boa efpe-

rança , aonde os navios fe feparar-^.ó.

O Vice-Rei paíTando por fora da Ilha

de S. Lourenço , teve os ventos de

Efte 5 e foi demandando a Ilha de
Ceilão aonde checou em Outubro.

D. Alvp.ro da Gama e Ataide , que
commandava o quinto navio , ainda

que naó pode partir fe naõ a dezoito do
mez

,
por ter o navio mal arrimado , e

muito tombado , com tudo foi hum dos

primeiros que chegou , fc^uindo a mef-

ma derrota , c tendo ferrado o porto no
mef-
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• nieímo tempo , e fazendo a viagem ^

Ann. de aiíim como a fizera em outro tempo

J. C. António de Saldanha. Sobre o que re-

i^^i. P^'^õ os Au£lores Portuguezes^poispa-
• rece que o mar acatava, e obedecia aos

D. JOAO
defcendentes do Almirante defcubridoc

lu. REI.
j^^ Índia , porque a nenhum dos Filhos,

Netos, e Bilnetos deíle illuílre , e
D. AF- celebre Portuguez , que todos íizeraó
FONSô

^ mefma viagem , lhes fuccedeo dif-
DE ^o- graça alguma no mar.
RONHA o Rei de Cota recebeo o Vice-
vi^E-REi

j^çj ^Q^j^ todas as honras que pode
idear , e havendo-lhe repreíentado a

fidelidade comque fempre fora unido

á Coroa de Portugal , empenhou-o pol-

los feus prezentes , e pollos feus bons
modos , a prometer-lhe que mandaria
hum prompto foccorro para o ajudar

contra Teu irmaó , a quem a fiicilidade

comque lhe perdoara Í6 fervira de mo-
tivo para de novo fe rebellar contra

ellc.

De Ceilão
,

partio o Vicc-Rei
para Coulam, e da hi para Cochim
aonde o deixámos , e aonde vimos
que chegara demaziado preíles para ti-

rar a Cabral a maior vi6ioria que os

Portuguezes podiaó vencer n'eílas

Regioens. Triíle annuncio dos accon-

tecimentos de hunri governo taó mal
principiadow NaQ
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Naó fe havendo aproveitado deíla

occafiaó oportuna 5 diípoz-fe Noronha a Anv. de

partir para Goa , Icm fazer a guer- J. C.

n, nem a paz com os Reis ailia- j-rr.
dos 5 excepto com o Samorim , de
quem rccebeo os Embaixadores ; e fem °* ^^'^'^

que fe foubeíTem as condiçoens do tra-
^^^' ^"^^'*

tado i nem o que fe havia paliado na
Ilha de Ceilaò , com hum lHho de °* -\^'

Madune Rei de Ceitavaca , a quem ^^^^'^

deo huma audiência particular , mas nin- ^^ ^'^"

é'iem delia penetrou o motivo , e de-
^^^""-"^

c.laó.
^'"-''"

Proveo antes de fazer-fe á vela

para Goa os diíFerentcs poílos , ex-

pedio os navios de Carregação, e cm
num delles fe embarcou Cabral. Def-
pachou ao mefmo tempo cinco navios

para o eftreito de Meca, dos quaes deo
o mando a Luiz Figueira , depois

de o tirar a Jerónimo de Caftello-Bran-

co, o qual eftimulado dilTo , dcfafioii

D. Fernando de Menezes filho do Vi-
ce-Rei

, que o havia pedido para Luiz
Figueira a quem apaarinhava.

Depois de fe defpedir do Rei de
Cochim embarcou-fe , e vizitou de paf-

fagem as fortalezas de Challa , e de
Gananor , deixou D. António de No-
ronha , filho do \^ice-Rei D.Garcia ,

com vinte embarcaçoens de remo , pa-

ra
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m cruzar na Coíla do Malabar , e

Ann. dedahi foi a Goa , aonde foi recebido

J. C. com todas as honras , e feftejo publi-

,,^i CO 5 o que fempre neíTas occafioens
*

, accontece aos que de novo vem.
D. JOAO Qg ]síayres apaixonados do defun-
111. REI.

^Q Principe de Bardelia deraó ainda,

hum grande atraque de repente á Cida-
^* •'^^" de de Cochim, e derramarão muito fan-
rONso g^g^ g obrarão grandes crueldades lo-
i>E i^^o- go depois da partida do Vice-Rei.
RONHA Acudindo porém os Portuguezes os re-
vicE-REi

pj.jj^jj.^^^ Foi fanguinolenta a acçaõ ,

e nella fe perderão cincoenta Portugue-

zes. Efta foi a ultima de Cabral , e
fez-fe á vela para o Reino.

Eftava renovada a guerra na Ilha

de Ceilaó. Madune, que fó havia ef-

perado a partida do Vice-Rei , eftava

na campanha , e fazia grandes deílro-

ços. Só eftavaó cem Portuguezes em
Coíâ 5 e Columbo , ás ordens de Gaf-
par de Azevedo , que fervia de feitor,

e Alcaide mor. O Rei logo os fez

armar , e nomeou General das fuás

tropas a Tribulí Pandar feu cunhado,
indo efte procurar o inimigo , em vá-

rios encontros o maltratou , obrigou-o

a paíTar o rio de Calane , e acampou
d'aquem defte rio.

Como a armada eftava ao pc ,

foi
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foi ao acampamento o Rei de Coca ,

levado da curiofidade de ver comer Ann. de

os Portuguezes em hum terrazo ou ]. C.

varanda aonde eftavaó, chegou-fe a hu- j^^r
'

ma freíla , e eifque hum tiro de ar- \
cubuz fem pontaria certa o matou. Por ^- '^^^^

muito tempo foraó tidos os Portuguezes ^^'* *^^^*

por authores de huma taó gr.inde alei-

vofia, nem Te duvida que Madune hou- ^* -^^'

veííe peitado alguém para íímiihante fokso

acçaó. Porem para os defculpar , mui- ^^ ^•^'

to tempo depois fe diíTe
,
que num Por- i^oí:ha

tuguez chamado António de Barcellos,
" ice- rei

confelTara á hora da mcr:e
,
que havia

morto o Rei de Cota
,
por acazo ,

fazendo pontaria a hum pombo bravo.

Cauiou eíla morte grande aba-

lo nos efpiritos , mas como fe" igno-

rava o au£lor, naó fe pode penfar na
fua vingança. Naó ficou nos coraço.ís

mais do que ódio, ódio proporciona-

do a idéa do crime , e á horrível in-

gratidão a refpeito dhum Rei como
aquelle ,

que naó tinha feito outra coi-

fii 5 fe naó bem aos Portuguezes ; mas
as circuufí:ancias em que fe achavaó os

obrigou a diííimular.

Tribuli Pandar levantou logo o
campo para tornar para Goa ,

para fa-

z-er as ultimas honras ao defunto Rei,

e fazer reconhecer em feu lugar o
Prin-
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Príncipe Dramabella o mais velho dos
Ann. de feus próprios filhos

, que fendo naf-

J. C. eido d'huma irmã do Rei morco , de-

1551. via ÍLicceder-lhe , fegundo as Leis da

t^aA ^enecocracia eílabelecida nefta Ilha.
D. JOÃO

111 REI
^^^^^ ^^^^ j^ ^^^^ reconhecido em
•Portugal havia alguns annos. O Rei

AF- ^^ ^^^^ ^^^ ^^^ fazendo-fe vaíTallo da

iÔnso"
^^^^^ 5 enviou huma eílama que re-

DE NO-
P^^^^^^^^va efte moço Príncipe , com
hum rico Diadema todo coberto de
pedras , fupplicando a ElRei de Por-

vicE-REi
^.^g^i q^g ^ ^^^^^ coroar , e confir-
mar como Teu herdeiro ligitimo , e a
ceremonia foi feita em Lisboa , com
muito eílrondo , e apparato.

Ifto naó impedio Madune para
fe fazer herdeiro. Pretendeo que o
Ç.eino lhe eílava devoluto pela mor-
te de feu irmaó , com preferencia a
feu fobrinho. Solicitou o efpirito dos
grandes , porem inutilmente. Tnbuli
Pandar feito primeiro Miniftro , e
achando-fe na frente de hum excrciro,

fuílentou os direitos de feu filho pela
via das armas, e o fez com fortuna.

Com tudo inílruido o Vice-Rei
d'eíla revolução , e obrigado pelo no-
vo Rei 5 a hir foccorello ,. pôz no
mar huma poderofa armada para paíTar

para á Ilha de Ceilaó. Moítrou bem
pe-
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pela fua conJucla ,

que íinlia fido Ic .

yado menos peia jr.Piiiça da cauía d'er- ànn. de

te Principe , do que por huma ava- J. C.
reza iníaciavei , de cjue fe acharió 1^41.
poucos exemplos fmiiihaiires. Porque
apenas dcfcmbarcou em Columbo ,

^' ^^"^^

começou a fazer violentas inquiri- '''* ^^''

çoens para defcubrir onde cftavaó

os thefãuros do Rei defunto , cc- ^* ^^'

mo fe elles lhe perren ceifem de di-
^ ^^'^^

reito. Naó fendo ícitisfcita a fua avi-^^ '^^'

d.\ curioíidade merco em ferros os prin- ^^^ "-^

cipaes Modeliares , ou Fidalgos do Rei- vicl-rei

no 5 e á força de tratos , e tormen-
tos procurou tirar d'elic3 hum conhe-

cimento que naó rinluiO.

Efta barbara conduzia alienou fu-

riofamente os ânimos , c obrigou m.ais

de 6co. dos principies a paíTar para

o campo inimigo. A pezar d'iílo naõ
achando o que procurava , fez dar buf-

ca ao Palácio cto Rei , c lhe fez ti-

rar todo o oiro , prata , jóias , e pedras

que alli fe acharão. A quanria fó do di-

nheiro amoedado paííou de cem mil cru-

zados 5 fora o que fp defencaminhou.
Depois d'humâ taõ violenta ex-

tcrfaó
3 que naó podia fer ordenad^a

por. algum titulo decente , o Vice-
Rei tirou ainda a eíle deígraçado Prínci-

pe iooçji Pardáos em '-ompenftçaó das
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' defpezas que tinha feito para eíla guer-
Ann. de ra , cem mil pagos logo , e os outros

J. C. cem mil depois , Tem limitação de ter-

1551. ^^ 5 ^^^ tanto que fofle regulado
, que

- elles ajuntaíTem as fuás tropas para hi-
joAO

^^^^ combater Madune , o qual naõ
^'^'' abandonariaó fcm o fazerem prefio-

neiro , ou fem o deílruirem inteira-
^' ^^' mente. Foi outro fim reeulado que o
FONSO \,'- r> • ... , ^ ^

Vice-Rei repartiria igualmente com o
NO-

j^^i ^^ defpoios que tiraííem do inimieo.
RONHA -I- ^^'j'n J n-Em execução d eíte tratado ^ o Kei
vicE-REí

^g ç,^^^ vendeo logo as jóias, e pe-

dras preciozas , a baixela d'oiro , e
prata do feu ferviço , e que tinha fal-

vado do roubo do feu Palácio com
efte pretexto. Difto fez 8o<;^ Pardáos

,

que deo ao Vice-Rei ,
que com ifto

le contentou por entaõ.

O exercito compofto de 4^ Ilheos,

e de ^^ Portuguezes ,
que tinhaõ o

Rei de Cota , e o Vice-Rei na fua

frente , fe pôz em marcha. Os desfi-

ladeiros em que Madune fe tinha for-

tificado , foraó tomados por viva for-

ça , e eíle Principe obrigado a falvar-

fe nas montanhas acompanhado fó-

^
mente de cem homens. A Cidade de-

Ceitavaca naõ tendo o feu Rei para
a àcÍGndcr , abrio as fuás portas ao
Vice-Rei y que fazendo-as logo fe-r

chat
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char , a entregou ao laquo como fe - j-

tiveííe fido tomada por aíí^iito. Alo-

A

^"n. de

jou-le depois no Palácio do Rei , J- ^•

onde fez o mefmo que tinha feito 1553.

nos de Cota , e de Columbo. Sa-
^^ ^^^5

queou do mefmo modo o Pagode
, ^^^

*
^'^^^

que tinha n'outro tempo refpeitado ,

e que eftava cheio de riquefas immen-
^^ ^p.

las em ídolos de ouro , e de prara
, p Ônso-

carregados de pedraria , e outros mo- ^e ino-

veis do mefmxO metal , e valor deíli- ronhX
nados para os facrificios , e ferviço do vics-rei
Templo. Tudo foi carregado nos livros

de conta do Eílado j
porém d'hum mo-

do grolTeiro , e confuzo , e que dava
hum vaílo campo para latisfazer o
cniereíTe peíToal á cufta do fenhor^ a

quem moftravaó atribuilo.

Metade da pilhagem pertencia de
direito ao Rei de Cota , confor-

me o ajufte feito ; porém achavaó
meio de o fruílrarem em tudo^ com
o pretexto de terem efgotado o ihe-

fouro das índias , com a poderofa
armada

, que tinhaô feito a fim de
o foccorrer. Em fim eíle pobre Prin-
cipe pedindo

,
que fegundo o tratado

lhe deiTem 500 homens para feguir

Madune
, que fem ceíTar naó deixava

de fe reftabelecer, e de tornar a co-

meçar a guerra com mais for^a que
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^—— nunca, recuíaraó-Ihos, por eiie naõ ef-
Ann. de tar em eftado cie pagar os 20(|) Par-
J- C. dáos, que fahavaó para os cem mil

1553.' que devia dar logo. O Vice-Rei com'

b 30 \ò
^^^ pretexto julgou ter direito de faltar

III* REI ^ ^^^'^ palavra ^ e fingindo eítar com
'prefla de hir dar ordens aos Navios

j^ ^P^ de tranfporte
,
que deviaó partir para

foNso- Í^0'^'tii2;al 5 tomou o caminho de Colum-

i)E NO- ^^" ^^'^oii 200 homens em Cota pa-

jiorH\ ^^ guarda da Cidade , e da Ilha , c no-

^ j,J^j,j meou Alcaide Mora Fernando Car-

valho , que devia refidir em Columbo.
Antes de íe embarcar o Vice-

Rei quiz fer pago dos 2Q^ Pardáos

que fe lhe naó deviaó, fez roda a dili-

gencia para apanhar Tribuli Pandarjpai
do Rei , o qual ícndo difl:o aviíado fe

falvou. Em falta d^eíte D. AíTonfo fez

prender o Vigário Geral
,
que foi apa-

nhado iò, e a quem fez reíponfavel cief-

ta fonia. O Vigário par? íahir da pri-

faó 5 foi obrigado a vender hum cinto

d'oiro per 5^ pardáos que entregou,

e fez huma obrigação pelos outros is<h-

Finalmente Noronha quiz ainda'

antes de partir obrigar o Rei a fazer-

fe Chriílaó , como fc tudo o que cíle

acabava de fazer naó devefle ter dado

a efte Príncipe a maior averfiió d'hu-

. ma Religião taó dezacredicada por pef-.

foas
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foas cujos exceíTos faziaó horror aos •

mefmos Gentios , e bárbaros. Porém Ann. de

efte Príncipe efcufando-fe por eftar ]. C.

mal feguro em hum Trono ainda vaci- 15-^2.

lante, e atracado por hum competidor
1 r T-- L • D. JOÃO

tal como leu lio, e que obraria contra

todas as leis da politica , e fe exporia
^^^'

a huma revolução inevitável , deo-lhe

com tudo por fiador da boa vontade ^' ;^^'

que tinha hum dos feus parentes que
^^^^^

elle pôde fazer Chriftaó. O Vice-Rei
^'^'J^^^J

aprovou as fuás raíbens , trouxe com-
^°^^"^

ligo o parente
,

que lhe deo por pe-

nhor, e o fez paiTar para Portugal , don-
de depois dele ter baptifado, tornou
para as índias , e fe eílabeleceo em
Goa.

Joaó Henriques , a quem o Vi-
^

ce-Rei tinha deixado
,
quancio p^artio , a

ordem d'apanhar o pai do Rei , e de o
enviar a Goa fem outro motivo que
o de o refgatar , tentou no principio

fa:2elo com deftreza
; porém o Rei

que penetrou as fuás intençoens , lhe

rogou
3 que quizelTe fufpender huma tal

ordem , e que fizelTe attençao fó á cir-

cunftancia dos tempos : Que feu pai
eftava actualmente com o Príncipe de
Corlas feu primo , com quem tratava
o leu cazamento com a filha d'eíle

Príncipe. Que com o favor defta ai-
^

li-
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"2 ~~ liança tudo fe reuniria contra Madu-

7^V í^^ j
que rinha entrado nos feus Eíla-

•'• ^' dos , e ameaçava a huma nova guer-

^55h ra. Henrique era homem de bem , ca-

p. joaó pacitou-le d^eílas razoens , e deo hum
III. REi-i^ivo condudlo para o pai do Rei ,

que voltou logo para Cota , donde

D. AF- refolveo marchar ao inimigo para o
rONso impedir de íe fortifirar mais.

DE NO- Morrendo Henrique nefta viagem,

ROíVHA Diogo de Mello , que tomou o feu

vicE-REi lugar 5 fem tomar os feus fentimentos,

naõ teve refpeito algum á alliança fe".-

ta j e artrahindo o pai do Rei a Cota
na boa £6,0 meteo em terros na tor-

re' onde guardavaó a pólvora. Três dias

depois deíla pnfaõ , Duarte Deça y

de quem já temos falado , e que fez

depois ^anto 'mal ás Molucas , toman-
do o Governo , a mcii do Rei , mu-
lher de grande valor , e que indignada

do tratamento feito ao feu efpozo ti-

nha fahido de Cora , e tinha levado

tropas
,
procurou no principio tratar

amigavelmente do feu livramento. Po-

rem Deça longe de efcutar as fuás pro-

pofiçoens , fez-lhe a fua prilaó mais

.

cruel. O Rei , e a Rainha naõ fe àef-

corfoaraó , e crendo que fe Tribuli

Pandar fe fizeíTe Chriítaõ, feria hum
meio feguro de o tirar dos ferros ,
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rogarão aos Padres de S. Francifco cjue —
rrabalhaíTem na iua converíaó. Eíèes Akn. de
Portuguezes cheios de zelo fe empre- J. C.

.

garaó niílo com todo o feu coração
, irr-»

e o baptizarão em fe^redo , com me- '^'^

ào que Deça íe oppozefíe a iílo.
^' ^^^^

Com eífeito indi^^nou-íe tanto
, quan- "^* ^^^'

do loube o que fe tinha feito , que
augmentou o pezo das cadeas ao ícu ^' ^^~

preíioneiro , prohibio aos Padres de
^"^^"^^

S. Francifco que o viffem , e o teve ^^ ^°"

muito mais fechado.
konha-

A Rainha mãi recorreo entaô ao
^'^<^^"^^*

artificio. Seduzio alguns Porruguezes
á força de dinheiro. Eítes fazendo
rebentar huma mina da parte do Con-
vento dos Francifcanos , tirarão o pai

do Rei da fua efcravidaó. Tanto que
elle eilcve em liberdade

,
pôz-fe na

frente das tropas , que a Rainha fua

eípoía lhe tniha preftes , efpalhou-fe

como huma torrente fobrc toda a Cof-
ta de Galle , abatco todâs as Igre-

jas 5 paliou á efpada todos os Ilheos

Chriílaós que lhe cahiraõ nas maõs ,

queimou hum navio d'hum Portuguez
que eílava no cílaleiro prompro para

fer deitado ao mar , e íe põz em ef-

tado de fazer guerra aos Portuguez^s
a ferro , e a fogo.

Deça abiím.ado dcftes progreíTos

Tom. IV'. B te-
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' teve mais facilidade e:Ti efcurar as re-

An^n. cie preíencaçoens do Rei de Cota , que

}. C. lhe fez comprehender o perigo em
i^<X. 4^^ ^ metia de perder hurria Coroa

- (|ue confcrvava a fé , e homenagem
D. JOÃO

j^ ^^ Portugal, e o j^rejuizo tpe d'ir-
111. REi.

ç^^ refultaria ao Rei íeu Senhor, c a.

todos os da fua naçaó. A paz foi fei-

^*
f"^' to, c jurada, e logo o Rei fez con-

'^^^^^
tar a Deça mil crufados em confe-

3^E NO-
j^yçpcia da obrigação que eíle contra-

KONHA x^^.j ^g jl^^ ^^^ ^Q^ homen?. Porém
tícE-REi

Y)Qç^ pQ ajuílar , e ao receber offere-

cco fó 20 para os quaes fez novas
extorfoens , e naó os deo.

O que entaó houve de mais ter-

rível hc
,
que no mefmo tempo Deça

fe ajuProu com Madune', que o tinha

corrumpido com os Teus prezentes. O
negocio naó foi taõ fecreto

, que o Rei
de Cota naó foíTe d'iiTo avifado , o'

quê o obrigou a retirar as fuás tro-'

p»as por temor d'aiguma traição. Com
tudo o pai do R.ei vendo eAa intelli-

gencia do commandante Portuguez ,'

e de Madune , e temendo fer a viS:W
ma

,
procurou reconciiiar-fe com cite

ultimo , e fez hum tratado com elle,

peio qual devia efpofar himia filha de
Madune

,
que era viuva , c efta tinha

huma filha^que havia caiar como feu
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filho lesjundo , irmaó do Rei de Cora.

O Rei de Cora íabendo dcíle tratado Ann. de

le aliigio muito, vendo-fe abandonado ]. C.

de Teu próprio pai, e fentia bem que ic'-?,

feu pai redufido a huma rriite íituaçaó

trabaihaíTe menos na legiuranca da fua ^* ^^''^'^

peíToa , do que a meter-fe elle meínio
no perigo de ler deíapoíTado dos Teus

Eitados. Porém efte tratado naó fe ^* *'^^"

eííedVaou por entaó : a velha Rai-
^'^^'^^

nha, avo do Rei , e mãi de Ma- ^^ /'''"

dune , lhe impedio a execução , indo
^^o^"-"^"

elia m.erma procurar Tribuli Pandar ,
^'^^^"^51

a quem fez comprehender as coníe-

quencias terríveis d'huma aliiança taó

pernicicfa.

Fernando Carvalho , que luc-ce-

deo a Duarte Deça , naó fe compor-
tou melhor do que elie

, porque re-

cebendo quinhentos cruíados para dar

50 loldados , ne^ou os Toldados , e

naó reílJLuio o dinheiro que rinha re-

cebido. O Rei de Cota naó deixou de
continuar a p;uerra , desbaratou Madu-
ne icm a íoccorro dos Portuguezes , e

o obrigou a recorrer á iua clemência ;

ao que le ieguio a paz entre eíles

Príncipes , e cazamentos de que o
projecio ic tinha quebrado.

ElRei D. joao III. indignou-fi?

muito com a conduila que o Vicc-

B ii Rei
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Rei tinlia tido a refpeito do Rei de
Am:, de Coca , e fobre m queixas que eíle

J. C. Príncipe lhe tinha fe'to , ordenou que

155J.
tudo lhe foíTe reítituhldo. Efta era lo

- huma pequena parte da juíliça que lhe

devia íer feita , e pode ler que nefta
111. REI. r ' r 1 • 1- j-/roccaíiao ie poderia aplicar o que ciule

o Sophi a hum Embaixador d'ElRei
~ de Portugal na fua Corte. „ EUe lhe

^, pregunrou : a quantos Vice-Keis, e

„ Governadores ElRei feu Senhor li-

55 nha feito cortar a cabeça ? e fobre

5, iílo o Embaixador lhe refpondeo que

55 elle naõ tinha ufado defta feveri-

55 dade com algum 5 fendo alíím, acref-

55 centou elle , naó confervará muito

5, tempo o que adquirio com tanto tra-

55 balho. 55

Efte caftigo taõ leve foi caufa

de que cila mefma ordem foffe tam
mal executada , que o Rei de Cota

naó cobrou Z0(^ Pardáos fe naó em
difterentes termos , e que lhos davaõ

com numa maõ para lhos tornarem a

tomar com a outra com ufura. Foi

i;:;ualmente caufa que os Com.mandan-
tes que fe fuccediaó huns aos outros

cm Ceilão , aproveitando-fe d'huma
parte do máo exemplo do Vicc-Rci,

é da outra contando com a fraquefa

,

pu efpécie de diílimuiaçaõ do governo
que
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que naó fabia punir taó grandes ex
ceiTos 5 excediaó muito os feus pre- Ann. de
decelTores em matéria de roubos , de ]. C.
injuíliças , e de períidias. Com eiTei- i^--».
to Arionfo Pereira de Lacerda , que

^'

veio depois de Fernando de Carvalho,

íe ajuílou ainda mais claramente cem
o inimigo , recebendo dinheiro de duas

partes , e Madune que era por extre-

mo meigo , e velhaco , dirigio os ne-

gócios com tanta habilidade, que fa-

zendo guexrear pelas íuas intrigas aos

Portuguezes com os feus amigos , e

feus alia.los , excitou entre elles hu-
ma guerra civil , onde teve o goílo

de os ver brigar , e íe deílruireni

mutuamente , e augmentar as elperan-

ças
,
que tinha concebido de expuHar

huns , e fubmeter inteiramente os ou-
tros.

O Vice-Rei eftando para tornar

da fua viagem de Ceilão para Cochim
alli foube

,
que o Rei de Cambe , hum

dos 18 Principes confederados do Mala-
bar , retardava a carga dos navios ,

que deviaõ tornar para Porrugal , occu-

pando os rios , e corren.lo fobre to-

dos os que trafiaó mercadorias para

Cochim. O negocio parecendo d'hum
exemplo perigofo , e d'huma grande

confe-iuencia pata o futuro, refolvco-

íe
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'—'—-— Te no Confelho , que raarchariaô irt-

Ann. de ceííantcmente contra eíle Príncipe, e

]. G. que íenaó pouparia nada para odeflruir.

j^^,^ Depois delia reíbluçaô o Vice-Rei to-

^*,mou iodas as pequenas embarcaçoens
D. JOÃO

^^^g pôde achar , e formando huma
iii. KEi.

^j-j^-j^j^^ ^Q j^ Portiiguezes , foi pro-

curar o inimigo que tinha hum cam-
^'

Z""^' po de :^0(^ homens , com os quaes
Fo>:so

tentou em vaõ impedir o defembarque.
Dt NO- A vanguarda Portugueza commandada
RONHA

p^j. Y) Fernando de Meníízes filho
vicE-REi j^ Vice-Rei , fazendo recuar os ini-

migos 5 e ganhando o terreno , todo

o reílo defembarcou fem trabalho. Allí

houve com tudo hum combate mui
vivo 5 oiidc foraó mortos quaíi qua-

renta Portuguezes , entre os quaes fé

acharão algumas pefioas de diftinçaò.

O exercito vièloriofo fez eftrago ,

faqueou as Cidades , e principalmente

os Pagodes 5 cortou os páos das pal-

meiras 5 e defiblou as terras. Depois

o Vice-Rei , contente da fua expe-

dição , fe retirou para Cochim , d'ondé

pàrtio depois para Goa , deixando em
Còchim D. Fernando de Menezes feu

íillio com 5C0. homens , fubllituindo

a feu fobrinho D. António de No-
ronha y por caufa d'huma fcTida què
recebèo neíla ultim^a acçaó, outro D.

An"
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António de Noronha lilho do Vkc -r^

Rei D. Garcia , para commandâr no Ann. de

íeu lugar a armada que andava a cor- j^ q^
ío lobre a Cofta do Malabar.

Com tudo Luís de Fi^^ueira que 55 1?*^

tinha fido enviado com fmco fuítas d. joao

para o Eílreito para ter noticias dos in. rei.

Frotas dos Turcos , deixando ef-

capar a occafiaó de combater h-jm ^' •'^f-

ceicbre Armador Turco chamado Zabr, fonso

que corria eiles mares com llnco ga- ^'^ ^^^

liotas , o encontrou depois para íua in- ROkka

felicidade. Figueira attaccu-o cem hum vice-rei

valor que o corfario naó pode dei-

xar de admirar j porém fendo aban-
donado no combate pelos Capiraens

das outras quatro fuftas, fo! morto ,

e a fua fuíla tomiada pelo inimigo. Ef-

tes Portuguezes que fugirão entaõ ,

moftraraó que naó eraó da tempera
dos homens

, que tinhaõ combatido de-

baixo dos Albuquerques , e que as

índias os tinhaó am.olecido mais
, que

os foldados d^Anibal o tinhaõ íido

com as delicias de Capua. Humi d'el-

les naó cufando miais tornar ás ín-
dias , foi deitar-fe fobre as Coílas da
Abiííinia , onde entrou no ferviço do
Imperador da Ethicpia. Os cuircs

tendo o animo de virem a Goa , io-

raó prefos , e livres por tempo5 ;
po-

tcm
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rcm vivcraõ fempre depois no defpre-

Ann. dezo da fiia naçaó , que naó fofre os

J. C. fracos. Com tudo tiveraó pouco de- -i

irr2, pois companheiros da fua infâmia por
- hum cafo rodo íimilhante.

Solimaó Imperador dos Turcos ,
111. KEI. , j . ^ ^ . . T '

hum dos maiores Prmcpes que tive-

raó os Mufulmanos , altivo com as

profpcridades d'hum lonso Reino , cFOKSO 'i ^ rr • J ^
• 1 r •

dos proereílos rápidos que nnha feitoDE NO- r^ r .^Ti*j r
nas três partes do antieo Mundo , eí-

,_' tava muito attenro a adiantar as fuás

conquiftas da parte da Arábia , e da
Perfia. A tomada d'Adem o tinha in-

finitamente lifcngeado : quafi no mef-
mo tempo os íeus Generaes fe ti-

nhaõ apoderado de Baçorá para fima

da embocadura do Tigre , e do Eu-
phrates , o que lhe tinha feito conce-

ber a efperança de fe fazer Senhor
de todo o Golfo Perfico. No fim

do Vice-Reinado de D. Joaó de
Caílro era que os Turcos tinhaó en-

trado neíla ultima praça pelo favor

d'alguns Príncipes Árabes. Os Portu-

guezes fentiraó entaô de que confe-

quencia lhes era ter por vifinho hum
inimigo taó poderolo

;
porem elles

dcíprezavaó tomar as meaidas neccf-

Tprias para os apartarem. A tomada
de Catiíe , que o Bachá de Baçorá

to-
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tomou do mefmo modo por via de in- —
telligencia fecrera , os deipertou. O Ai^^. de

mal os feria enraó de mais perto. A J. C.

praça pertencia entaó ao Rei d 'Ormuz, icc^,
FAle Príncipe alii perdeo huma brande

J / • Til J -D D. JOÃO
jenda , e devia temer a Ilha de Ba-
1

'
III. REI.

harém.
Eíle Príncipe em fim , e D. Ál-

varo de Noronha Governador d'Or- '
[,

muz deraó logo o avifo da tomada
d'efl:a praça ao Vice-Rei que recebeo

r ^ 17 L J J RONHA
no meimo tempo Kmbaixadores do
R. 1 r> 1 VlCE-REl

ei de Bácora , o qual juntamente
com alguns Príncipes Árabes inimigos

dos Turcos , tinha formado lium cam-
po de 30çjj homens , e o Iblocita-

va para le ajuntar a elles, com pro-

meíía
, que felle o reílabelecefíe na

íua Capital , elle lhe cederia a For-
taleza da entrada do Porro , e ame-
tade do producto do rendimento das
Alfandegas. Liibngeado com elles of-

fcrecimentos vantajoíbs , o \'ice-Rei
defpachou feu fobrínho D. António de
Noronha, a quem deo i^zaj homens,
fete galioens , c quarenta e duas
cmbarcaçoens a remo.,.

Chegando D. António a Ormuz,
alli tomou amda três mil homens dos
vaíTallos do Rei

,
que foraõ comman-

dados por Rais Seraph feu primeiro

Mi-
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Miniílro. A guarnição de Catife fe

Ann. de defendeo bem por oito dias ; porém
J. C. vendo as brechas feitas , e naó fe jul- -?

ir^2. gando em eftado de fupportar hum af-

, lalto 5 fahio de noite fem que foíTe per-
D. JOAO

ce|3icla a fua retirada , fe naõ quan-
III. REI.

^JQ p3^5 gj-^ j^ tempo de a fe^uirem.

Sendo tomada a praça aílim fem eíu-
D. AF- f^5 ^ç fangue , foi deílruida , porque
FONso Q K^ls Seraph naó fe quiz obrigar a,

DE NO- defendela , e a ter nella guarnição.
RONHA ^ precipitação comque fizeraé reben-
vicE-REi

j-.^f Qs minas , fez comque cuftaíTe a

vida a 40 Portuguezes, entre òs quaes

fe acharão muitas peíToas de confide-

raçaõ.

De lá D. António fez derrota pa-

ra Baçorá , e a teria tomado infali-

velmente a naõ fer hum eftratage-

ma do Bachá que alli commandava.
Porque em quanto D. António efpe-

rava na embocadura do Eufrates , a

refpoíla das cartas que tinha efcrito

ao Rei de Baçora , e aos Principes

Árabes feus alílados , efte hábil ho-

mem ,
que tinha occupado rodas as

paííagens por onde elles podiaó ter

communicaçaõ , apanhou as cartas de

D. António , e contra fez logo ou-

tras em nome do Rei da Baçorá ,

ç dos Príncipes alliados ^ por onde mof-
tra-
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trava que todos os Príncipes da mcf- —
ma Religião cl'eile , fe ajuftavaõ com Ann. cie

elle para lhe entregarem D. Amónio, j. C.

e todos os Pornr^iiezcs ; e mie por j .

eíla mefma caiila , cinhaó enviado

as luas cartas originaes. ^* '^"^

O Bachá fez ier eílas cartas em ^^^- ^'^'*

publico 5 de modo que dois moços
Italianos eícravos as poderão ouvir ,

^* ^^"

ver 5 e reconhecer o íello , c a letra
^^^-^^

de D. António. Deixando depois efca- "^- ^'^'

par efrcs dois efcravcs por dcíignio ,
^^nha

porém feni que pareceííe favorecer

fua fugida , eftes fe refugiarão em cafa

de D. António a quem avifaraó de
tudo. D. António , e ò leu Confe-
Iho defconfiaraó que alli podia haver

nlgum eftratagema da parte do Bachá,

ou alguma perfídia da parte dos defer-

tores. Porém eíles deferrores deraó

provas taó autenticas da fua boa fé,

e reconhecerão cirtintamente a letra,

e o felio de D. António confundi-

dos com muitos outros
,
que naõ jul-

garão íer j">rudente palTar á vante. K^-
fim o Bachá alcançou o fim que fe

tinha pròpofto , e D. António cícixou

a mais bela òccaíiaó de tomar Baço-
fà, fem quê lhe podefiem imputar que
nilTo tivcíTe culpa>.

O Bachá naã deixou do dar avi-

fo
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— fo logo á Porta de tudo o que fe ti-

Ann. de nha penfado. Solimaó pondo o ne-

J. C. gocio em deliberação no Divan , deo

1^52. depois ordens de armar 25 galeras em
- Suez , de que deo o commando a hum

D. JOAO
Q||^j,j^| jg reputação , chamado Pir-

Hi. REu
j^^^^ Eíle reçebeo ordem em particu-

lar de fazer toda a diligencia poííi-
^*

^f' vel de condufir as galeras do mar Ro-
^ ^^^ xo no Golpho Perfico , fem come-
r>E NO-

^gj. hoílilidades em parte alguma , prin-
^ ^"'"^

cipalmente contra os Portusuezes , aos
VICE-REI * n J ' 1

^
.

'

quaes elle devia pelo contrario procu-

rar ocultar-fe fe toííe pollivel , ate á

fua chegada a Baçorá , onde acharia

novas inflruçoens. Eftas inílrucçoens

enviadas ao Bachá da Baçorá, traziaõ

ordem a eíle Bachá que juntaíTe as

fuás forças ás de Pirbec , que foffem

juntos com o maior fegredo polUvel

,

pôr cerco defronte d^Ormuz , e naõ
defiílirem d' elle fem que a praça fof-

fe tomada.

A noticia dos preparativos que
faziaò em Suez fe elpalhou logo até

Ormuz , e depois ás índias , onde
caufou hum grande rumor. Com tu-

do Pirbec fez a deligencia que lhe ti-

nha fido prefcrita, porém executou mal
as fuás ordens no mais : e ou porque

foííe picado do ciúme de o fubmete-
rem
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rem ao Bachá da Baçorá, ou porque

fe deixaíTe poffuir da inveja de fazer Ann. de

preía , ou porque fe julgaíTe em efta- J. C.

do elle fó 5 de executar grandes coi- icci,
fas que lhe podiaó fer coniirldas , foi

cahir fobre Mafcate , e de pois de i8 ^* "^
'^^

dias de cerco , Joaó de Lisboa que alli
^^^*

commandava com 6o. Porcuguezes lhe

entregou a praça , com condiçoens que °* ^^'

o bárbaro nao cumpno , razendo-os

pôr a todos a ferros , de pois de lhe ^^ ^^'

prometer a liberdade.
ronha

Sobre a relação que fizeraó as
'^''^^"^^'

curvetas que tinhaó enviado ao defco-

brimento da chegada dos Turcos a

Mafcate , a confuzaõ foi taó grande
em Ormuz ^

que a Cidade foi quafi

logo abandonada. Os habitantes .mais

ricos fe retirarão á Ilha de Qeixome,
ou para ás terras

, porém com tanta

precipitação
,
que deixarão a maior

parte dos feus eifeitos. No que toca

ao Rei 5 fe pôz em coberto na For-

taleza 5 com as fuás mulheres , feus

filhos , e os feus principaes Miniílros.

D. Álvaro de Noronha , tinha muni-
ciado bem a praça , e fe achava ter

perto de 900 homens para a defen-

derem.

Pirbec chegou poucos dias depeis,

e achando a Cidade defemparada , fa-

<jue-
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queou-a 5 e a arruinou. Começou de»-'

Ann. de pois o cerco da Fortaleza , lançou as

J. C, linhas, e levou os íeus redu.flos
,
pre-

_

j^-2. p^^^^ou as fuás barrarias , e fez hum
- grande fogo d'arLÍlheria. Refponde-

D.joA
j.^^^_||^2 da praça com o mefnío vigor,

e ainda com mais felicidade pela ha-

bilidade d'hum meilre artilheiro que
apontava taò julio , que dava na boca

do canhão do inimigo , e fez rebentar

muitos em pedaços , e defcavalgou ou-

^
tros muitos.

vicE-KEi Q, dois- partidos inimigos naõ
conheciaô as fuás forças. Pirbec jul-

gava os Portuguczes muito mais traços,

e os Portuí^uezes fupunhaó os Turcos
muito fuperiores ao que eraó, fe^:;undo

o ordinário dos que tomaó medo ^.e

que engrOiTaò fcmpre a fi meAno os

objeíios. Tanto que foraó inílruidos d'-

huma pane , e d'ourra5 Pirbec vio que
fó faria inúteis esforços, e D. Álvaro
de Noronha teve muito trabalho para

conter a fua gente, pela pouca fubor-

dinaçaõ que havia na milicia Poriugue-

za 5 coPriunada a amotinar- fe quando ^
prudência- queria pôr algum obílacuio

ao ardijr temerário ,
que a arrebatava

nas occaíioens de adquirir gloria.

Antes de levantar o cerco , Pir-

bec enviou hum trombeta ás portas

da
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cia Forroleza , para tratar do refgate -
dos Portuguezes apanhados em Mafca- Ann. de

re. Eíle trombeta era hum Comitre ]. C.
Italiano , que condufia comfigo a mu- j^ri
lh€r de ]oaò de Lisboa , e dois ve-

D. JOÃO
lhos 5 de quem ella tinha fido confi

da 5 e que tinhaò fido prefos comel-^^'* ^^*'

la em huma Terrada , onde o feu ma-
rido a tinha embaratdo antes do cer- ^' ^^'

CO para a falvar. Pirbec fazia d'elles ^^^^-^o

hum prefente por civilidade ao Go- ^^ ^'°'

vemador, como também de dois ma- ^^^"^

rinheiros que tinhaõ ficado prefos en- vice-rei

tre dois remos da galera, que tinha da-

do caíT^i a huma das curvetas do def-

cobrim.ento.

D. Álvaro que naó fabia a ne-
ceííidade em que fe tinha achado Joaõ
de Lisboa , e que o tinha obrigado
a renderfe , naó quiz refgatar os pre-

fioneiros , nem aceitar o prezente que
Pirbec lhe fazia defta mulher , e dos
velhos 5 para caftigar n'ella a fraqueía

de feu marido. No que toca aos ma-
rinheiros que naó eraó culpados , ellc

os recebeo e recompenfou o prezente
por outros que enviou ao General

,

e com que Pirbec ficou m.uito fatisfei-

to : porem como da fua parte , dlc
julgou injuriozo tornar a receber hu-
fiw dádiva que tinha oíFerecido , le^
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.
——— expor na praça a mulher , e os ve-
AííN. de lhos

5
que foraó nefta occafiaõ mais

J. C. olírií^ados aos íeiítimentos d'honra def-

j^^^^ te Turco , do que á humanidade do
- Goveraador. Pirbec fez-fe á vela para

D. joAO
.j^ jii^^ ^g Qiieixomc. Naõ o efpera-

III. ^^^-
y^^Q ^iii ^ onde fez huma preza imen-
fa 5 e de lá continuou a íua derroca

^' '^^~ para Baçorá.
FONso- Q vice-Rei avifado por muitas
DE KO-

p^^j-j-gg diííerentes da marcha dos Tur-
RONHA

^^^ ^ ç depois do cerco d'Ormuz , fe
vicE-REi

^jfp32 a hir peíToalmenre para o fa-

zer levantar , e combater a frota Ot-
tomana. A cm que elle fe embarcou,

conftava de 8o velas , entre as quaes
havia 30 navios grolíos. Porém tan-

to que chegou a atraveíTar Diu rece-

beo cartas muito circunflanciadas de
D. Álvaro , que o avifava de fe ter le-

vantado o cerco- , e da retirada de
Pirbec. Sobre iílo convocando o con-
felho , julgarão conveniente que o
"Vice-Rei retroccdeíTe o caminho , e
ácrecentar:i5

,
que bailava enviar huma

efquadra para guardar as gargantas do
Golpho Perfico. O Vice-Rei voltou
para Goa , e enviou feu fobrinho D.
António de Noronha, com 12 Galio-
ens 5 e 20 embarcaçoens ligeiras , com
ordem de cruíar neílas gargantas até

ao

I
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ao mez rl'Abril , depois do que , elle •

^evia hir Tubítitur D. Álvaro de No-Axn. de

ronha no Teu governo d'Ormuz , e J. C.
deixar o commando da fua Efquadra a ir-?
Diogo de Noronha Corços.

Doutra parte o Bachá da Baçorá ^* ^^'''^

formou fuás queixas á Porca , fobre ^^'* ^^*

a vconducla de Pirbec , e lobre a fua

deíobediencia. Naó ignorando Pirbec ^' ^^'

o fcrviço que o Bachá lhe tinha Feito ,
^^^^^'

naó julgou conveniente efperar alli a ^^ ^°'

refpofta d'huma Corte
,
que fazia pou-

^^°''"-^

CO calo da vida dos feus Governado- ^^*^^"^^^

les. Perfuadio-fe , que como fe ti-

nha enriquecido de mais de hum mi-
lhão , o feu dinheiro lhe abriria as

portas da clemência do Príncipe, e que
o deixariaó por hum numero de bol-

ças 5 e os prefentes fecretos , que fa-

ria aos Miniftros. Tornando em fim
a partir com toda a fua preza

, que
meteo em três galeras ligeiras , che-

gou em pouco tempo a Suez , efca-

pando á írota de D. António de No-
ronha

, que a obfervava , e á de D.
Pedro dVi-taide, que crafiva perto do
eífrciro de Meca. Paliando de lá a

Confíantinopla com a mefma diligen-

cia 5 onde chegou mu iro deprcfa para
feu damno

; porque o Gram Senhor
que fazia mais cafo da obediência ,

que
Tom. IV. C de-
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' deviaó ás íuas ordens , do que a tu-

Ann. de do o mais , lhe fez cortar a cabeça.

]. C. Hum mcz antes da chegada de

j^^^, Pirbec a Conftantinopla , houve hum
- grande rebate que apreííou a Tua rui-

D. JOÃO
'^^^ ££|.g rebate foi cauíado pelas no-

i«i. ^Ei-j-j^j^s, que tinhaó chegado no mef-

mo tempo de Baçcrá , e do Cairo ,

duas podcrofas frotas , que os Porru-

guezes tinhaó poílo no mar , das
^^ ^' ~ quaes huma devia crufar no Golfo
Ro.NHA

Perfumo 5 e a outra junto do eílreito de

Meca 5 de modo que o Gram Senhor ,

receando o Sepulchro de Mafoma

,

fez partir logo hum OfHcial com or-

dem de hir tomar a Baçorá 15 gale-

ras da frota de Pirbec , e de vir guar-

dar as gargantas do mar Rouxo. Efte

OiHcial chamado Morad-beg , era o
mefmo que tinha fido obrigado a aban-

donar o pofto de.Catife a D. Antó-
nio de Noronha. Ò dezejo que tinha

de recobrar a fua honra , lhe fez fe-

licitar eíla comiílaô em Conftantino-

jjla junto do Gram Senhor, elie a con-
feguio pelo favor, e protecção de al-

guns Bachás feus amigos.

Morad-beg fez huma das mais ex-

traordinárias diiigencías para hir a Ba-
çorá, onde chegou no fim de julho

de 1552. Aprontou logo 15 gnleras,

que
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que forneceo de provifoés , da me ^—

Ihor arcilhcria 5 e da melhor gente. Akn. de

Diogo de Noronha da fua parte ,
que ]. C.

rinha fuccedido a D. António, e reu- iccz.
nio á fua frota a de D. Pedro d'Atai- ^ ' *

de , fe fez á vela no principio do ^' ^'^^^

mefmo mez. As fuás curvetas noii- ^^^' ^^^'

ciando-lhe a partida das galeras de

Baçorá , levou ancora, c paíTando da ^* ^^'

Cofta da Arábia á da Perfia no Gol-
^^""^^

fb 5 elle as encontrou , e começou a ^^ ^^

varejalas , fera oufar com tudo chegar
^^^'"^

a abordagem , porque ellas fe forma-
vice-rec

vaó muito perto da terra. As galeras

da outra parte refpondiaõ perfeitamen-

te com a fua artilheria , e mofqu'e-

taria , de modo que o Galiaó do G-e-

neral fur.ido ao lume d'agua , h"ia á

pique , e elle foi obrigado pelos

rogos dos fcus OíRciaes , a paíTar para

outro.

Para maior infelicidade calou o
vento pelas dez horas da manha , e

toda a frota fe vio em calmaria

podre 5 os navios apartados huns
dos outros 5 fem poderem manobrar
nem foccorfer-fe. Morad-beg aprovei-

tando-fe da fua fuperioridade inveftio

o Galiaò de Gonçalo Pereira Marra-
maquc"

,
que fe achava fcparado dos

outros- hum- liro de canhaó. Rcdcan-
C ii dv?-o
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de -o as galeras , lizeraó febre elle

Aníj. de hum tao grande fogo
,
que o crivarão,

J. C. levaraò-ihe todas as fuás guarda-fogos ,

j^^j ^^^ maílreaçaó , feu caílelo de proa
,

. e poupa , de modo que naó lhe
D. JOAO

j.g{:f^^y^^ jY^ajs que a carcafla. Perei-
111. REI.

^^ ^-g defendia como hum Heróe , e

animava toda a fua gente , da qual
^* ^^~ naó havia ninguém, que naó cftiveííe
FoKio

cuberto de feridas , como elle.
UE IO- Nefte tcip.po , Diogo de Noro-
KCMíA

^j^^ ^ç defefpcrava , e arrancava a bar-
vjcE-KEi ba ^ e os cabellos , lançavalfe contra

á ponte 5 como hum homem fora de
11. O vento naó refrefcou fe naó fo-

bre a tarde. Morad-beg contente da
fua Jornada 5 'tocou á retirada , e to-

mou o Euphrates, onde a frota Portu-

gueza o naó pode feguir , e Noronha
toi obrigado a tornar para Ormuz ,

fem ter feito outra couía mais do que
dar caça a hum navio

, que Pirbec tinha

tom.ado aos Portuguezes , até encalhar,
e fe defpedaçar.

15^2. Ainda que foíTe bela a acçaó de

1555, Morad-beg , a Porta lha tomou mal
1254. por naó ter paíTado á vante

, para hir

ao lugar a que era dcftinado. Ale-
chelubi íamofo Corfario acieditado nef-

ta Corte , hpmcm poderofamente rico,

e que tinha fido recebedor da Fazen-
da
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da no Cairo , querendo ter efta com
miiTaó , reprehendeo altamente a elco- An.n. de

lha que tinhaó feito de Morad-beg , ]. C.

dizendo:,, Qye naó deviaó ter efpe- 15^4.

3, ra.-ío outra coifa d'hum homem
,
que ^

^
-

„ tinha defendido taó mal Catife ,0 ^* •^°*"*'^

3,0 tinha abandonado , taó cobarde- ^"' ^"''

3, mente. ,. O favor , e o credito que
elle tinha , fez com que pozeílem ^* ;^^"

nelle os olhos , para reparar as cui-
^^^^^

as dos feus predeceíiores , e fe foi á

açora.

D. Fernando de Menezes filho do
^'^^^'^^^^

Vice-Rci 5 que rinha fido enviado neí-

te a^^-^-O de 1554. para cruí~ar perto

do eftre-TO de Meca , com ordem de
tornar depois d'hum certo tempo a

Ormuz 5 para vigiar fobre efi:as ga-

leras , fez taó boa guarda , que foi

inílruido a propofito da fua marcha y

e Bernardino de Soufa que tinha fuc-

cedido a D. António de Noronha no
governo d'Ormuz , concertou-fe de tal

modo com o General , que depois

que as galeras entrarão no Golfo
Períico, Soufa foi occupar a emboca-
dura do Euphrates com hum galiaô ,

6 4, ou 5 navios mercantes , cjue ti-

nha armado á fua cufta , a fim de lhes

fechar a paíTagem , e a cfperança do
retorno , no cazo que D. Fernanda

po-
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' podeíTe cortar-lhes o caminho , e obrl-
Ann. de galos a retroceder.

]. C. Com tudo as galeras paíTaraõ o -

irr'4. eftreito d'Ormuz , e entrarão no mar
- da Arábia. D. Fernando pondo-íe no

D. jOAO^g^
feguimento as acuou junto de

III. ^Ei.
j^.^^^^^^ ^ onde lhes aprefentou bata-

lha. Alecíielubi moílrou recuzala , e fe
D. AF-

i-neteo com a terra o mais que pôde.
^^^^^'" A armada Portugueza o tinha como
^^ ^°" fechado. Toda a dificuldade coníiftia
RONHA

ç^^ dobrar hum cabo. Alechclubi o
vicE-REi dobrou com as nove primeiras galeras,

n^õ obftante o grande fogo dos Por-
to ^uezes 5 porém as outras féis ficarão

cortadas. Elias foraó logo abordadas

peias caravelas , de que algumas forao

quafi encalhar com a intenção de as

afferrarem. Em fim depois d'hum com-
bate muito cruento , foraó tomadas.

Depois d'efta perda , Alechelubi naõ
ouíando mais tomar a derrota de Suez,
e de Conftantinopla , onde teria pa-

gado com a fiia cabeça , fez a de
Cambaia , feguido fempre pelas cara-

velas
, que naõ deixarão de lhe dar ca-

ça. Sete d'eílas galeras tendo entra-

do no Porto de Surxate , alli foraó fe-

chadas por Jerx)nimo de Gaftelio-Bran-

co 3 Nuno de Caftro , e Manoel de
Mafcarenhas , que as liveraó bloquea-

dasr'
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das, até que por hum ajufte feiro com
Caracem , Commaiidanie de Surrate , Ann. de

. elias toraó deialvoradas , e defpedaça- ]. C.

das 5 no governo de Franciíco Barre- irrA.
to. As outras duas perfeguidas por D. ''

^

Fernando de Monrroi , e António de
^•^^^•^o

Valadares , foraó obr iscadas a fe hi-

rem encalhar na Coíla de Damaõ , e

de Daru , onde fe deív^edaçarció. De ^'

III. EEl.

onde fe deípedaçarció. De ^' ''^^'

delias galeras naó eícapou
^'^'^''^

forte que ^ ^ _ _.

huma , e D. Fernando de Menezes ^^^ ;^^'

por eíla bela viííloria , reparou bem a
^^^"-*'^"

-ciefaventura que tinha tido defron-
^'^^^"^^^^

te da Cidade d'Oifar , donde os Far-

taques o tinhaó obrigado a fe retirar

com vergonha , e com perda.

Os Príncipes alliados do Malabar
eílavaó fempre em armas , e dcfalavaã

inteiramente o commercio , de m.odo
que os navios de tranfporre naó podiaó

Kizer a fua carga , e eraó obrigados

a vo'.tar quafi em vazio , ou a fe fre-

tarem para os entereiTes dos Furticu-

lares , o que fazia grande prejuizo aos

entereíTcs da Coroa. Ó Vicc-Rci re-

cebendo fortei queixas quando chegou
a Baçaim , na fun vinaa de Oi'i , e

do expedição d'Ormuz , defpachou á

Cochim Francifco Barreto para repri-

mir a oufadia dcllics Príncipes. Bar-
reto fez tudo o que dependia dluim

ho-
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' homem hábil , porem hum fó Cppí-
Ann. de taó Malabar de Naçaõ , e Chriftaó de

J. C. proÍTÍTaó , chamado Vafco , pôz toda

irr4. íi fua prudência , e todas fuás forças

D joaó ^^ dilgraça. Cochim confifte em ter-

ras alagadiças , e em huma infinidade
* de Ilhotas , fechadas por muito pe-

quenos canaes : efte homem que íabia

perfeitamente o labarinto , alli fazia

o omcio de Partidário com pequenos
caturs armados ; corria fobre todos os

KONHA , . r ' , ' '

bateis que traliao eipecianas , e os to-

mava : tinhaó entereíTe de o apanhar ,

mas efcapava por todos eíles desfila-

deiros 3 com huma tal felicidade que
fe achava em toda a parte onHe ti-

nha preza que fazer , e defaparecia

aos olhos de todos os que o procura-

vaó 5 o que punha Barreto em defef-

peraçaó.

Quafi no mefmo tempo hum Pi-

rara Turco 5 alcançando Provifoens do
Samorim para andar á corfo , armou
14 embarcaçoens, e foi cahir fobre os

Paravas nas Cofia da pefcaria , onde S.

Francifco Xavier tinha formado huma
taó bela Chriftandade. Tinha tomado
Punical , onde commandava Manoel
Rodriguez Coutinho , que tinha is

fuás ordens huma guarnição de 70
Portuguezes. Eíles depois de terem

obra-
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obrado com valor tudo o que pode

raó, fe retirarão para hum Naique da Ann. de

vifmhaça , que violando a refpeito d' ]. C.
elles a fé publica, os meteo todos em irrA.
ferros. A noticia deíla diígraça vindo

a Cochim , excitou a compaixão de ^' ^^'""^

REI
todos por efta pobre Chriítandade ,

que o Carfario tyranifava também
,

em razaò da Religião, mais que pelos ^' ^^'

feu5 bens. Naó íabiaó que remédio ^^^-^^

fizeíTem a eíte mal , o thefou.ro efta- ^^ ^'°"

va vazio , e a Camera naó eftava em ^onha

eftado de fazer huma armada. Gil ^''ce"^^*

Fernandes de Carvalho , ainda todo bri-

lhante com a gloria que acabava de
ganhar em Malaca , a qual tinha falva-

do pela bela vicloria que confe^uira

dos Javas , fe oíFereceo com muito
zelo a fazer a armada á fua cuf-

ta 5 com tanto que lhe forneceiTem

navios. Aprontaraó-lhos ; as luas libe-

ralidades fizeraõ o refto , e foi lo^^o

prcíles. O inimigo
,
que elle encon-

trou 5 teve logo fobre cUe huma van-
tagem. O navio de Lourenço Coe-
lho tocou fobre huma ponta, que Car-
valho naó pôde dobrar. Todos os do
navio foraó paliados á efpada á fua
vifta , fem que elle os podeíTe foc-

correr •, porém naó fem vingarem el-

les mefmos a fua morte , combatendo
to-
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todos como deferperrados. No dia fc-

Ann. deguinte
, que foi o da AíTumpçaó , o

J. C. Corfario lhe offereceo peíToalmente o -

1554. combate. Brigarão d'ambas a^ partes

- com todo o calor poííivel : porém Car-
valho foi de tal modo vencedor, que

*os inimigos ficarão inteiramente deílrui-

dos. O pérfido Naique foi mais fácil

em fe ajuilar fobre o refgate dos feus

prefioneiros , e Manoel Coutinho ref-

tabelecido no feu pofto , recobrou

também huma grande parte dos eíFei-
vicE-REi

^^g ^ ^^^ ^ Coríario lhe tinha tirado.

A pouca felicidade que tinha Bar-

reto em Cochim obrigou o Vice-Rei
a hir lá peíToalmente, E para eíle ef-

feito pôz no mar huma poderofa arma-
da ^ e apenas fe fez a vela , foi en-

\ contrado peia de Diogo de Noronha ,

que voltava d'Ormuz , e condufia com
figo Gonçalo Pereira Marramaque , o
qual fe tinha defendido muito bem
contra as galeras de Morad-beg. Fi-

zcraó diveríos confelhos para faberem
de que modo poderiaô naver-fe para

foccegarem os Príncipes confederaclos
,

e concluirão em fazerem eílrago cm
cercas Ilhas do Príncipe de Bardelle ,

que chamavaó as Ilhas mergulhadas.
Fizeraõ-no com toda a paixaó , e ani-

mofidade a mais inflamada. Gomes da

Sil-
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Silva foi deixado para continuar a guer- —
r.i depois da partida do ^' ice-Rei. Ef- Ann. de

te fez as coiiías cora menos gente , ]. C,

e pode fer com mais vanra^cm ;
por- 1554.

^ue alli fe portou com mais modera-
^^ ^^^-

çaó , e menos violência. Obrigou o
^J^^ ^^^^

inimigo a pedir paz ,
que lhe concede-

rão com as condiçoens que lhe qui-
^^ ^^_

feraó impor.
^ ^'^^^^^

Apenr.3 os negócios eiby.io ^ca-
^^ ^^^

bados naquella parte quando fe levan-
^^^^^

taraó novos em outra parte. Sultaó
^.^^^.j^^.,

Mahmud Rei de Cambaia , fazcndo-

fe odiozo pelas fuás tyranias , foi af-

facinado por hum dos Fidalgos da Cor-

te 5 em que elle mais confiava. Hum
filho foi alçado depois d'eiie ?o Tro-

no. Madre-Maluco romou a R.eg"encia,

e a tutela dçrte Príncipe. Muitos Fi-

dalgos defcontcnres tomarão d'iílo oc-

caíiaó de fe fublevar ,
para fe faze-

rem independentes. Abix-Ca5 Abexim
de Naçaó, que comnia^dava em No-
vadaguer pelo Rei de Cambaia , no

dcitricfo de Diu , foi hum d'aque!lcs,

e em iugar de bufcar como bom po-

litico, para fi a piotççaó dos Poriu-

guezes que tinha em fçu poder , co-

meçou a inquicrâiGS. Naó o corrcgm-

donada as queixas que lhe fizcraó ,

chegarão á acçoens. D. Diogo d" AN.

mci-
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•- p meida Governador das Fortalezas , fezAnk dehuma irrupção na Cidade na frente
J. <-. de 500 homens, e a entrou, e faqueou,
1554. e a encheo de Tangue , e mortandade.

D. JOAÓ A^-^í^-Csó ficando mais prudente por

III. REI.
^^^^ execução militar , entrou hum
pouco em íi mefmo, pcdio perdaó , al-

D. AF- <^3,nçou-o , e fe moílrou por algum
fONSo ^pmpo tâõ agradecido

, quam pouco o
DE NO- ^^nha fido antes.

ROKHA ^' Diogo d'AImeida acabava de

vicE-REi ^^^^^^ neíte governo
, qnando foi dc-

fapoííado por huma ordem da Corte.
Huma mercê que ElRei lhe tinha fei-

to , porem com alguma reprehenfaó

,

o tinha picado. Eftava já embarcado,
e prompto para fahir do porto de
Lisboa. Teve o atrevimento de ef-

crever z ElRei d'hum modo im-
próprio a hum vaflalio. ElRei naó o
quiz punir entaõ. Deixou-o partir. Po-
rém no anno feguinte enviou ordem
ao Vice-Rei para o privar de todo o
emprego , e de fignificar-lhe da fua
parte

, que elle o tinha feito rifcar da
lifta da fua Cafa, e dos feus Officia-

cs. Belo exemplo para enfinar a to-

do o vaíTallo , de que modeília deve
ufar a refpeito do íeu Soberano.

D. Diogo de Noronha Corços ,

que tinha fuccedido a Almeida , naó
foi
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foi mais fofrido do que elle. Os
Mouros 5 e principalmente os Abexins Ann. de

arrenegados , tornando a começar as ]. C.

fuás infolencias , lahio elle com 6co icca.
homens , e os obrigou a defam-

parar a Cidade. Cid-Elal^ que alli
^* '""^^

com.mandava por Abix-Caó , fe ti-
^''' ^'^^*

nha fortificado em hum pofto muito

bem defendido : porem o poílo eftan- ^' "^^'

do quafi para fer efcalado , foi ren-
^^'^'^^

São por ajuíle , e os fitiados foraó ^^ ^^'

fel ices em fahirêm com vida falva.
^^^'"-"^

Abix-Caó correo a foccorrer os feus
^'^^'^"^^*

com 4<à homens muito tarde para el-

les 5 e muito deprelTa para perturbar

a vantagem , que Noronha tiniu con-

feguido. Porque D. Diogo enviando
ao encontro do inimigo Fernando
Caftanhofo 5 com 120 homens para o
deter , elle partio como louco , fem
efperar que vieííe toda a fua gente.

Trezentos cavalos que faziaó a van-
guarda inimiga , o pozeraó inteiramen-

te em defordem
,
que tocando á reti-

da 5 fe vio reduíido a 17 homens ,

QVie foraó todos degolados com cUc.

Diogo de Noronha com efta noticia

deixando-fe tranfportar da cólera ,

e d'huma cega temeridade , Luiz Ca-
bral feitor o agarrou , rogando-ihe

que confideralle o perigo a que fc

hia
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"7*"^ 7" ^"'^^ expor ellc , e a Fortaleza. „ Se

T ^'r-
^^ n^orrer , diile bravamente , que me

•!' importa o que acontecer depois de
1554' mim ? Eíla palavra inconíiaerada ,

D. joaÕ^^^^ cuíloM o Vice-Reinada das índias.

111. REI. I''orque fendo contada na Corte quan-
do le tratava deile para eílc em-

D. AF- P^^^b^ •>
^^'^ impcdio de o nomea-

lONSo ^^'^' Com tudo D. Diogo tendo fa-

DE NO- ^^^^ ? ^ fazendo atracar os trezentos

RONHA cavaiios , elies i"'e retirarão. Elle mef-

yj^,j,.^£j mo , tornadoiíum pouco do feu tranf-

portc 5 fez tocar á retirada, e depois

de ter feito arruinar o poílo ,
que os

inimigos tinhaõ fortificado , fez fechar

as porcas da Cidade , e difpôz a gente ,

e a artilheria fobre as muralhas , e

com iílo rompeo todas as medidas de

Abix-Caó , que fe aprefentou nõ ou-

tro dia muito inurilmcnte.

D. Aftbnfo de Noronha tinha ti-

do o governo dos nei^ocios por qua-

tro annos, fem ter rcfpondido á gran-

de idéa que d elle tinhaõ concebido 5

quando a Corte lhe enviou hum fuc-

ceííor 5 cujo merecimento era capaz

de fazer fombra a quolqucr outro. Era
D. pEDRoefte D. Pedro Mafcarenhas que tinha

MASCA- concorrido para o governo das índias

RENHAS com Lopo de Sampaio , e que de-

vícE-REi.pÉ>Í5 de ter íido longo tempo o ter--

/ror
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ror dos Mouros cm Afírlca , no go

verno de Azamor , veio em fim fa- Akn. de

• zer naufrágio fobre as Coftas de Por- ]. C.

tugal , e morrer onde julgava achar a 1554.
fua falvaç^ó , e o Teu defcanço. -

O Vice-Reinado das índias
,
que

podia fer para outro qualquer huma
grande recompença , foi para efte huma
S-r í r • J j /i í>« PEDRO
Gilgraça, e huma eípecie de deíterro.

Encarregado da educação do Infante

D. Joaô herdeiro de Portugal, o ca- ^ ^ '^^
.

racl:er de fuás virtudes accommodando-
^

fe pouco com a idade d'hum Príncipe ,

que começava a levantar -fe , defagra-

dou pelo mefmo motivo que lhe de-

via fazer o m.erecimento para com
o Rei. As índias abrirão numa por-

ra honrada para o apartarem. EUe fe

efcuzou pela fua idade de 70 annos.

As fuás reprefenraçoens , e as lagri-

grim.as da fua efpoza foraó inúteis ,

e elle foi obrigado a fazer hum no-

vo facrificio da fua obediência.

Chegou a Goa , para alli mor-
rer hum anno depois de ter entrado

na poíle do feu Vicc-Reinado. E
nc"e pouco tempo naó fez mais
ào que começar os negocio^

,
que

Francifco Barreto , o qual tomou o
^verno depois delle por ordem das

íucceíToens, foi obrigado a fcguir. Eu
aca-
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— acabarei aqui o que lhe diz refpeito , [

Ann. de pelo elogio d'efte grande homem, o
]. C. qual deixou para íempre a reputação

ICC4. "^ ^^r íido hum dos Cavalleiros mais'
- completos , hum dos maiores Capita-

^* ^^'"^
ens , hum Embaixador dos mais mag-

111. REI.
j^j^^Qg ^ }^m^^ jJQs melhores juízos pa-

ra o confelho , hum modelo das vir-
FRANcis-

^^^^,g p^j.^ educar hum Príncipe, e além
co BA -

j'j£^Q çQj^ muita gravidade , c hum
'^^'^^

^_^'Chriíla5 taó exado nas fuás obriga-
vERNA-

çQg^g ^ qyg ^ inveja mefma naó ti-

^^^' nha que reprehender nelle. Hum fa

exemplo provará a magniiiceucia das

fuás Embaixadas. Contaó d'eile, que
rerwdo a honra de dar de jantar ao

Imperador Carios V. , e á Rainha d'

Hungria fua Irmã , e a muitos ou-

tros Príncipes , c Senhores d'eíla Cor-

te 5 roda a lenha que fe queimou nas

Cameras , e nas coíinhas era de páo

de Canelia. As fuás Embaixadas fo-

raó ainda mais úteis , que efplendidas,

por fer elle quem procurou S. Frnnf-

, cifco Xavier para ás índias. E as ín-

dias para lhe darem o reconhecimen-

to , que elle merecia , confclTaraó que.fe

o feu governo tiveíTe mais tempo , ai- .

li teria reilabelecido todas as coifas no

pé em que deviaó eílar para o bem
da Religião, e do Eftado.

Bar-
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Barreto era digno pelo feu alço .

narcimento , e pelas luas virtudes do Axk. de

poík) em que entrava ; a efcolha que J. C.
a Corre tinha feito d'elle foi aplau-

dida com juftiça. A primeira coufa ^

que elle fez foi prova d'ifl:o. Porque ^' Joao

romou logo na fua protecção todas "'• ^^^*

as creaturas , e os domeílicos do feu

predeceíTor , e confirmou tudo o que framcis-

Cile tinha feito. Exemplo tanto mais ^o bak-

belo 5 por naó ter tido até entaõ ou- i<eto Go-

rro fimilhante. verna-

A doçura que elle gozava nos dor»

primeiros comprimentos foi perturba-

da por hum accidente que lhe caufou

muito difgofto. Na vefpera de S. ]oa5

hum foguete atirado por acazo cahio

fobre os galioens que eílavaó no Ar-
fenal , e eítavaó cobertos de palha.

O fogo fe areou com tanta prontidão,

e foi tamíbem favorecido pelo vento ,

que queimou dez. Barreto Iheacudio,
e l^ez tudo o que fe pode humanamen-
te lazer neíla occaíiaó. Animou roda a

gente pelas íuas liberalidades , e pchis

fuás ordens. E fe naó pôde impedir

todo o mal 5 impedio ao m.enos que fe

cílendeííe a rodo o refto da frota. Ef-

tes dez galioens eraó a efperança de

toda a índia» Barreto fe aplicou a re-

parar a perda , e elle o fez cambem
Tom. ÍY. D que
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que no fim do feu governo , que foi

Ann. de de três annos , elle tinha a armada mais

]. C. bela , e mais numerofa
,
que os Por-

i^cA. tuguezes tiveraó neíles paizes. Suf-

- peitarão que o Idalcaò i;inha feito ef-
p. joA

^^ damno : porém diílo nunca tiveraõ
III. REI.

pj.Q^,,^g ^ Q depois defcubriraò o autor

inocente.
FRANCIS- Q jj^ic^5 eftava entaõ em guer-
co BAR-

j.^ ^^^^ ^g Portu2,uezes , e tinha lu-
RETOGo-^^j.

jg ler d^elles defcontente. Elle
TL RNA-

^g tinha fempre poupado muito , e ef-
•^^^*

res o tinhaó fempre enganado com
ns apparencias d'hum maior entereíTe.

Os íeus vaííallos defconteiites com el-

le fe tinhaó foblevado no tempo do
Vice-Rei D. Pedro Mafcarenhas , e

para terem hum motivo de juftifica-

rem a fua revolta , lhe tinhaó envia-

do huma Embaixada , a fim de lhe

pedirem Meale-Caó ,
que queriaó ref-

labelecer fobre hum Trono ufurpado

pelo ídalcaó. Meale retirado em Goa
em huma decente prifaó , lifongeado

com a efpcrança de reinar , offerecia o
território de Conçaó , e todas as fuás

rendas
,
que chegavaó a hum milhaó.

Hum proveito taó poderofo , fez que
acceitalTcm as propofiçoens dos conju-

rados 3 e Meale foi declarado Rei de

A^ifapur. Enviarão logo tropas para

to-
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romarem Pondá , cujo Governador naõ

entrava na conjuração. A praça íoi Ann. de
abandonada na Tua chegada , depois d' J. C.
hum ligeiro combate, e Meale foi ie- j.-,

vado a Pondá com toda a magniticen- *

^

cia poíTivel peio \''ice-Rei empelToa, ^' ''^-^*^

e entregue nas maõs dos feus íequa- ^^^' ^'^^'

zes, que o condufiraó a Bilagran, on-
de o coroarão com muita pompa fe-

^^^-^-^í^ís-

gundo os feus uios. ^^ "•^-'~

A morte de Maicarenhas feguln- ^^^"*^ ^°'

do-fe próxima a efte fucceíTo , Barre-
^'^^^'^'^-

to foi a Pondá , onde Meaie veio tar--;-
-^^'^'

bem da fua parte para coníirmar o
tratado feito com o Vice-Rei. O Go-
vernador depois delia conferencia vol-

tou para Goa , deixando D. Fernan-
do de Monrroi em Pondá para o guar-

dar ; e D. António de Noronha fo-

brinho de D. Affcnfo para fe eilAbe-

leccr nas terras de Conçaó , e perce-

ber os direitos d'elias , o uuc o em-
baraçou com hum Olfícial do Idalc^õ

que alli eílava para receber os rr.cf-

mos direitos , e fobre o qual cllc con-.

feguio algumas pequenas vantagen.?.

A fortuna de Alcalc paiTou como
hum relâmpago. O Idaicaõ ganhando
Inelmaiuco CheFc dos coniiirallos, eíle

elfeve no ponto de o matar ou de o
entregar. Porém Saiabatecaõ , Ciurci

D íí as
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as maõs de qnem Meale tinha fido

Ann. de entregue pelo Vice-Rei , lhe falou raò

]. C. fortemente ,
que impedi o o efFeito ògC- -i

i^c^, ta traiçió. Com tudo ídalcaõ defcor-

.. coado pelas demoras d'Inelmaluco , fo-
D. J"-"^^

]|^jj-.^y-^ occultamenre o Rei de Nar-
iii. REI.

f^^^j^ ppj..^ 11^^ ^^^j íoccorro. Efte Prín-

cipe qniz entrar na conjuração para
iRANcis-r^

vingar do Idalcaó
; porem os con-

co BAR-
j,jj.,,^Qs j^^Q o quizeraó, como temor

RETOGo--^^^ cue fendo muito poderofo naó "íe
VERNA-

^:2cífe ícnhor de tudo. O Rei de

Narfin^a eícandaliíado do mefmo mo-
do contra elles

,
poz em pé hum pode-

rofo exercito em f;ivor do Idalcaó , e o

entregou ao commando d'hum de feus

irniaós. Efte ufou de tanta diligen-

cia ,
que os conjurados furprendidos ,

e vencidos , antes de fe acharem em
cílado de íe opporem , fe fepararaó

,

e fe retirarão cada hum com as fuás

familias paia huma parte , e para outra

á ventura. O de Naríinga vencedor
fem ehifaõ de fangue , naó tendo na-

da que fazer , fe retirou também depois

de ter recebido do Idalcaó hum mi-
lhão para ás delpezas da guerra. Mea-
le , Ineimaluco , e Salabatecaó naó fe

julgando feguros nos Eftados do Idal-

caó
5

paíTaraó para o> de Nizamalucc
depois de alcançarem hum faivo con^'

du-
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duflo. Porém eíle Príncipe , contra i

fé dada , feduzido pelo feu primeira A:í:. de

Miniftro , fez morrer Inelmaluco , e J. C.

Saiibatecaó. O Miniftro tinha dado as ir--^.

mefmas ordens para matar Jvleale fem " ,

o íabcr Nizamaluco ; porem a mai de
^'^^-^^

lil. REI,

VERNA-

Nizamaiuco defcubrindo-lhe os procedi-

menros do feu Miniílro , c tazendo-

Ihe conhecer quanto feria odiofo para
^^^-^^-^J^"

elle ter feito .iiorrer hum Principe fu-^°
J^'^^'

gido 5 que lhe era taó próximo peias
'"'^'^'^^ '^^'

razoens do fangue , e contra a protec-

ção que lhe tinha dado , as ordens fc-
^^^'

raó revocadas , e Mcaie tratado com
o reipeito que convinha á fua digni-

dade 5 poíl'^' qr.e fempre prcfioneiro,

Efte Cataílrc]5he de Meale faben-

do-fe em Goa, Barreto lemeobem
que tiveíTe que combater todas as for-

ças do Idalcaõ irritado. Com efFeito

loube ao mefmo tempo
,
que já as

fuás tropas fe avançavaõ , e engroíTa-

vaó todos os dias
, peio que temendo

que aconteceííe alguma defgraça a D.
Fernando de Monrroi , e a D. An-
tónio de Noronha , lhes enviou ordem,
que vieíTem a Goa , e abandonaílem
os feus polios. Elle mefm.o fe adian-

tou com tropas para os fuftentar. Monr-
roi 5 e Noronha obedecerão com tr-i-

balho ao fegundo ayizo que o Go-
vQr-
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• vcrnaclor lhes fez

; porém em fim obe-
Ann. cie deceraõ , e fe rei irarão em boa ordem

J* C. á viíla do inimigo
, que naõ oufou per--

^55S' t'^r^^^"^^cs na íua retirada.

^ ' D. Aívaro da Silveira , que o Go-
T>. JOAO j . ^ ' i ^ ^vernador enviou enrao para cruíar ío-

* bre a Cofra do Malabar , fez huma
;

euerra viva ao Samorim. Ôccupou no
FRAMciS- ^ . . . J J •

*
11prmcipio a entrada dos nos para lhe

CO BAR- ^ » .r J 1 .
^ j •

cortar as proviíoens de boca ; e depois
^° ^^' correndo a Coíla, fazia defembarques

|a em numa parte
,
ja em outra , quei-

mando as povoaçoens , cortando os

bofques das palmeiras, c fazendo por

toda á parte a deftruiçaó impunemen-
te pelo cuidado que tinha de fegu-

rar a fua retirada com duas compa-
nhias de cem befteiros cada huma, que
podava para flivorecêr q embarque.
Fazendo-fe fentir a fome em pouco
tempo , os Gentios foraò os primei-

ros que fe queixarão dos Mouros
, que

èraó fempre os Autores dá guerra , è

reprefentaraó também a fua miferia

âo Samorim , que eíte Principe fez

pedir paz a Silveira, que ó temeteo
âo Governador -, ao qual dlc foi obri-

gado a efiviar Embaixadores. Silvei-

ra fufpendeo defde êntaó as fuás hòf-

tilidades contra cllé , e fe aproveitou
da ire2;õã para hir punir à Rainha ã'

Ol-
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Olla y
que havia alguns annos que .

naó pagava o feu tributo. Elle íhe Ank. de

faqueou , e queimou em parte a Ci- ]. C.

dade de Mangalor com dois celebres j_

Pagodes , depois do que voltou a ajun- *

,

lar íe com o Intendente da Fazenda, ^-Joao

que o Governador tinha enviado com ^'^* ^^^'

os feus plenos poderes para concluir

a paz , que foi feita em prezença do ^^

iSaniorim com as mefmas condiçoens
^'^

com que tinha fido feita com efte
^^^'^^ ^^"

Principe no tempo do Vice-Rei D. ^'^f"^^-^'

Áffonío de Noronha. ^^^•

Mi .,uel Rodr"^j,ues Coutinho fez

as mel; nas deftruiçoens fobre as Cof-
tas do ídalcaõ, que Silveira tinha fei-

to fobre as do Samorim , e tomou par-

ticularmente hum belo navio doldal-
caó vindo de Meca ricamente c^irre-

gado 5 o que irritou de modo eíle Prín-

cipe , que elle tomou defde entaó a
refoluçaó de fazer guerra aos Portu-

guezes com todas as fuás forças.

Com tudo Barreto , depois de ter

expedido muitas efquadras , de que fa-

laremos depois
5
para diiferentes par-

tes
, partio elle mefmo com huma

frota de 15c velas , a mais bela que
fe podia ver , e tomou a derrota de
Chaul , d'onde foi depois a Baçaim.
Como ignoravaó os projeclos que elle

ti-
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•- -~ tinha, correo o rumor de que elle naó tUAm. áe nha outro mais que o de íe mofírar com
J. C. rodo o luílro da fua gloria nefta praça .

1555-. ^^ 4'^^ ^'^^^3. fido Governador parti-

D. jo^ó^"^^^: ^"^°" '^o caro a D. Joaó d'-

111. REi.^™l^^ ^^^° ^'^^^ "^"^^^ livremente.
Tmha elle fuccedido a Bernardino de

FRANCIS- ^°P^^^ "^^^^^ ^o governo d'Ormuz , e

coB^R- "^^ íe portou alii também que naó

RETO GO- ^^^ podcíTem formar reprehençoens
,

VERNA- ^"^ ^ ^ podiaó fer communs com outras

DOR.
"muitas. Barreto picado das rel?.-oens
que lhe tínhaó feito , lhe fez fazer o
ieu proceíTo , e o defapoíTou do feu
governo por caufas li^itimas na verda-
de

; mas que eílavao fazonadas com
o odiozo goílo da vingança.

Diogo de Noronha foi a Baçaim
Jjara conferir com Barreto fobre o di«
íignio fccreto que o tinha guiado. Dif-
fe razoens taó fortes para o defviar ,

'

que a emprefa foi abandonada , e naó
foi tornada a romar fe naó no tem-
po do íucceflbr de Barreto , como o
direi a feu tempo. Com tudo para
que efta grande armada naó pareceíTe
fer feita para nada , fe apoderarão íem
darem tiro dos poftos d^Aííarim , e de
Manora

, que eftavaó na jurifdiçaó da
Cidade de Damaó , e favoreciaó as cor-
rerias, que os rebeldes de Cambaia fa-

zhò
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ziaó fobre o território de Baçiim.

Em (]uanto o Governador Geral Ann. de

eftava em Baçaim , lhe vieraô Embai- ]. C.

xadores do Rei de Cinde chamado 1555-,

ror corupçaó Rei de Dulcinde. Eíle -

Vi • • ^^ • T-n. J A - -D. JOÃO
Príncipe, cu los Eirados eítavao na vi-

Imhar.ça de Diu
,
pedia íoccorro con-

tra hum vifmho podereio : prometia

pagar as delpezas da guerra , e dar

brandes vantagens aos Portu^uezes ^° ^^^'
^ ^ . r T- n j RETo co-
para o ccmmercio nos ieus Eitados.

O Governador lhe enviou Pedro Bar-
'^^^^-•^'

reto Rolim com huma frota de 28 Em- ^°^'

barcaçoens , e 7C0 homens de defem-
barque. Porém ell:e Príncipe neíle in-

ler^^alo tendo-íe accommodado com o
fcu inimigo naó tratou mais Gue de di-

vertir Pedro Barreto , e naó quiz ou-

vir mais falar nas obrigaçoens que ti-

nha tomado de pagar as delpezas.

Barreto diílimulou por algum tempo,
a pezar da iníolencia da fua gente ,

que lhe reprehendia abertamente a fua

fraqueza : mas em íim , depois de tej:

feito commodamente as iuas provifocns

pari o retorno , Barreto fe vio obri-

gado a attacalo, Tomou logo huma
Mefquita 5 e depois a Cidade de Ta-
tá

5 que os feus laquearão com incrivel

furor 5 naó perdoando mefmo aos ani-

maes. Dizem que alli morrerão y
quaíi

oi-
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"T T"^^^ ""^^^ almas, fem que ifto cuftaííe

i^^' ^aos Portuguezes m^iis' do que alguns
J. C feríJos. Aínrmaó que as riquezas que
1555. foraó confumicías pelo fogo paíTavaõ

D. joÀÓ ^^ ^^^^ milhoens , íem falar da prefa

111. REI. 4^^ ^^^ immenfa. Depois d'eíla ex-
pedição íizeraõ duas iguaes fobre.as

FRANCIS- ^^^s bordas do. rio quando fe retira-

CO BAR- ^^^ 3 ^ deixando por toda a parte ter-

nETo Go-^'^^^^ fignaes da fua paíTagem , e da
fua fúria. Efta retirada foi diíicií ; po-
rem pela boa conduda do Chefe , fa-

hiraó d'eUa com honra , e naõ deixa-

rão huma fó povoação em pé , até ao

forte de Baradel
,
que eftava á entra-

da do rio , e que elles eicalaraó , e

tratarão como tinhaó feito a todo o
reíío.

Huma furiofa tempeíladc vingou
tantas morres , e tantos roubos. Bar-

reto Rolim foi obrigado a deitar ao
mar todos os defpojos de tantos .luga-

gares allolados , e teve todos os tra-

balhos poíliveis para ganhar Chaul ,

o.';»de achou novas ordens do General
para hir ajuntar-fe com António Bran-
dão, e queimar a Cidade de Dabul, que
pertencia ao Idalcaõ , ao qual a guerra

eíVxva abertamente declarada. A Cida-

de fez no principio reirifrencia , porem
António Brandão fazendo lançar fogo

a
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a alguns bairros , para impcxiir os Icus

que íe di vertiiTem com a pilhagem , Ann. de

os habitantes vendo o íogo a abando- ]. C.

naraó. Entaó os Toldados fempre famin- i^r-,
tos do fangue , fe elpdharaó pelas ruas

e cafas , e achando lo mulheres, e rapa- ^' "^^'^^

zes que naó poderão falvar-íe , fezcraó ^^'' ^^ *

taó grande mortandade , que o langue

corria em ribeiros. Depois de acaba-
^^-'^^'c^^'

rem dê queimar , e rouoar a Cidade ^^ ^•'^^"

fizera5 o meímo a huma bela Meiqui-
^^^'^'"^ ^O'

ta
5
que eílava no fima d'hum Monte.

^^^^'-'^'

E cm quanto Brandão contmuou a
^^^*

levar a diíTolaçaó pelo longo dos rios,

e da Coíla , Barreto Rolim. foi a Goa
para receber os aplauios d^eíUs barba-

ras execuçoens.

Os movimentos que fazia o Idal-

caó para tornar a entrar nas terras de
Conçaó , de Bardes , e de Salicte ,

cham:^ra5 o General , que partio de Ba-
çaim com precipitação , e antes òc por
pc em Goa, girou em torno da ILia:

crviou D. Pedro de Menezes á For-
taleza de Rachol , e proveo cm to-

das as pãíTagens , deixando em todas

corpos de tropas , e navios bem ar-

mados para as defenderem. Com tudo
o Idàlcaõ ainda mars irritado depois
da ruina de Dabiil , ajuntou hum cxcr-

ciio de 2ô(^ homens , de (^ue dco o

tio-
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—' governo a Nazermaluco hum dos feus

Aí:n. de Generaes. Nazermaluco fe avançou pa-

J. C. ra Pondá com o groíío do feu exercito ,

i^^6. ^^"^ quanto Moratecaó entrava nas tcr-

- ras de Bardes. Barreto , que conheceo
,

^' ^^^^
4^^ ^^ ^^í^ deixava esfriar eíle nego-

III. R^i-
(;;ÍQ ^ elle gaílaría todo o inverno , e

teria Goa íempre em aflição , refolveo
FRANCIS-

f^^er hum esforço , e de hir pelfoal-
coEAR-

rnente ao inimigo , e de o combater.
RETo GO- Pondo finalmente em pé hum
VLRNA-

exercito àQ 7,^ Portuguezes, mil Ma-
^^^* labares dTnfantaria , e duzentos ca*

vailos , foi procuralo até Pondá por

caminhos defviados , e o achou acampa-
do fora da Fortaleza , que o flanquea-

va de hum lado , ç hum bofque que
lhe defendia o outro lado. ís^a fren-

te tinha hum foflb de quafi finco pal-

mos de largo. Chegando a infantaria

á borda do foíTo , e naó podendo paf-

far 5 correrão pelo longo , refponaen-
do fempre ao fogo do inimigo. Ven-
do Barreto efte movimento , do que
naõ comprehcndia a razaó , fe apref-

fou a acudir com a re6laguarda , e a
cavalaria , e o fez com tamanho ardor ^

que naó percebeo o foíTo , fe naó quan-
do eftava inteiramente fobre a borda.

E bem c[ue dbnheceUe entaó todo o
perigo 5 dá fortemente de efporas , e

o fal-
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O falvou. A nobreza que o acompa- ^
nhava feguio eíle exemplo

,
que naó foi Ann. de

igualmente felis para rodos : deo depois 3- C.

com tanta fúria fobre o inimigo que 15^5^.

o póz lo2o cm defordem. Sobrevindo _ ^ '
{ ^ ^ -til I). joao

a Infantaria ,
que tmha hido tomar

^^^ ^^^
a volta , Nazermaluco naó podendo
r^fiftir contra o valor de tropa ta5

pR^j^-^is-
refoluta 5 fez tocar á retirada , jneten- ç^q\^^^^
do-fe ás terras fem ouiar entrar na

j^^,^,^ ^^^^
Fortaleza. Temendo Barreto algum

^,j.j^j^^.

engano n'huma fugida taõ defconcer- ^^^^
tada reteve também os feus : fez arra-

far a Fortaleza , e naó tendo mais que
fazer n'aquella parte , voltou para Goa
pelo caminho ordinário arrombando to-

das as trincheiras , que o inimigo ti-

nha feito para o demorar na fua mar-
cha. Nazermaluco fabendo da partida

do General , tornou a Pondá , e traba-

lhou em reftabelecer a Fortaleza. As
tropas do Idalcaó naó poderão com
tudo fazer grandes progrefTos , por
caufa d'huma diverfaó

, que o obrigou
a dividir as fuás forças.

Nizamaluco, hum dos fmco tyra- '55^.
ranos que tinhaó repartido o Reino de I557.

Decaó 5 tinha morrido no anno ante-
cedente, depois de 58 de reinado. Os
Autores Portuguezes fazem hum gran-
de elogio d'eíle Príncipe, que nos re-

prc-
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prefenraõ como hum dos grandes ho-

FRANCIS-

Aní;. de niens ,
que tiveraó as índias , e em

J. C. que viaó huma muiro bela uniaó de -

1^-5-7. virtudes naturaes , e politicas. Pofto .

- que riveíTe algumas diíFerenças com os
D. JOAO Á • ^ r 1Porrusruezes , os tmha ícmpre amado

''pela inclinação que tinha aos elliran- .;

_ geiro3 que le lhe uniaó com gofto ,

naó poupando nada para os conibrvar
CO BAR- / r • T-- 1

no íeu íerviço. 1 uma entre outros

^y/^ ^^~hum Português arrenegado chamado Si-

mão Peres , que os mefmos Autores
^ ' nos pintaó como hum homem illuf-

tre por mil belas acçoens, e a quem -

nada podiaó reprchender , mais do que

ter renunciado a íua Religião
,
que

amava com tudo de modo ,
que prote-

gia particularmente todos os deferto-

res. Chriílaós qne a naó abjuravaó, def-

prezpcudo os imitadores da fua períi-

cíia. Nizamaluco o tinha feito feu pri-

meirq Miniíl:ro 5 General dos Teus exér-

citos 5 e tinha-íc feito taó poderofo ,

que eílava cm eílado de íijílentar a

íua cuíla hum exercito de I2ç^ ho-

mens. Eíle Monarcha fentindo apro-

ximar-íe a fua ultima hora , e tendo

nelie toda a fua confiança , lhe re-

comendou a peíToa do Príncipe feu.

herdeiro
,
pedindo4he que o eílabeleceí-

fe fobre o Trono , e que o confcrvaf-

fe
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fe contra os outros Senhores do Ef-

—

tado ,
que o amor da novidade naó Ank. de

-deixaria d'armar em favor dos outros J. C.

irmaós d'eile moço Príncipe. Peres 1557.
executou fielmente as ordens de feu

Senhor : focce^ou todos os rebeldes , e

aíTenrou o legitimo herdeiro pacifica-

mente fobrc o Trono.
O novo Nizamaluco focegado na ,

'

'

poíreíTaõ dos feus Eílados, fez alliança^ ^ , ,
.^ . ^ RETO GO-

com Cotamaluco para hir attacar lun-
it J 1 T J 1

VERNA-
tamente com elle numa praça do Idai-

caó. Com o favor defte tratado , Mea-
ie foi foJio 5 e entregue também aos

Portuguezes. Com tudo as armas dos
dois Príncipes alliados naó foraõ feli-

ces. Tinhaó já feito huma grande bre-

cha na praça
;
porém fendo alli mor-

to Simaó Peres os fitiantes perderão

o animo , e fe retirarão com perda de

4<^ homens.
Ainda que o Idalcaó teve lugar

de fe contentar com efta felicidade ,

com tudo 5 ou porque tomaffe novas
fofpeiras a refpeito deMeale^ ou por-

que com eíFeito 03 mefmcs feus Ca-
pitaens o advirtiíTem de que naó efta-

vaó em eftado de fazerem grandes

progrelíos , elle confentio entaó de
boa mente na paz , que foi feita nos
mefmos termos em que eílava antes

do principio deita guerra ^^—
- A
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A eíla paz do Idalcaó fuccedeo
Ann. de huma inquietação no efpiriro do Go-
J. C. vernador General a qual penlou acender

.

i^^^, humá nova guerra entre elle , e o no-
' vo Nizamaluco. Barreto temendo que

fe as valeras Turcas vieflem da In-
UI. KEI. j. ^^

• - L • • Jdia nao teriao abrigo no no de
Chaul 5 c defconfiando da fraqueza da
Fortaleza , quiz fundar outra Ibbre

CO BAR- 1 .' ^ rhum outeiro que le avança para o mar,
RETO GO- j . i^- 1 1 n - *

1

e domina a Cidade, rorem como el-

le o naó podia fazer fem a permillaó

de Nizamaluco , defte lugar enviou hu-

ma Embaixada folemne a efte Prínci-

pe 5 com ricos prezentes para lhe fa-

zer o requerimento. A propofiçaó ef-

pantou Nizamaluco. Porque temeo que
lhe quizeíTem pôr hum novo freio

,

e que o pretexto da nova Fortaleza y

naó encobriffe o diíignio que o Go-
vernador poderia ter de eílabelecer os

direitos de entrada , e fahida neíle

porto 5 o que feria privalo dos feus.

milhores rendimentos. AHim em lu-.

gar de repoíla , lhe reteve o Em-
baixador 5 e enviou Farratecaó , Ge->
neral das fuás tropas , com ^0(^ ho-

mens , a fim de fazer conftruir para

fi mefmo huma Fortaleza , no mef--

mo lugar em que os Portuguezes ti-

nhaô difignio de a fazer. Farratecaó
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tinha ordem de naó cometer hoílilida-

des contra os Portuguezes da antiga Ank. de

Fortaleza , nem contra os que eílavaó J. C
eílabelecidos na Cidade. 155^-

Garcia Rodrigues de Távora , Go-
vernador da Fortaleza de Chaul , afuf-

tou-fe vendo chegar eftas tropas , e *

íá os habitantes pcnfavaó refu2iar-fe
'

r^ J J FRANCIS-em outra parte. Com tudo a condu-
zia pacifica de Farratecaó os defafom-
brou logo. Com tudo Távora avifou

^^^° ^^*

o General do que fe paffava. Barreto
^^^^•^'

eftava entaó ocupado cm fazer prepa-^*^^*

rar huma pequena frota
, que devia

hir mvernar a Ormuz , e guardar a

entrada do Golfo Períico. Mudou el-

le logo a fua dirpoílçaó , e ordenou
a Álvaro Peres de Sotto-Maior chama-
do para á commandar que foííe a Chaul,
c impediííe o progreíTo da obra co-

meçada. Sotto-Maior executa a or-

dem 5 chega , e bombardea dos feus ga-

lioens os trabalhadores. Duas galeras

fobrevieraó no dia feguinte , e fize-

laó ainda maior mal
,
porque fe che-

gavaó mais facilmente á terra. Em
fim Barreto veio elle mefmo com hu-
ma frota muito numeroza de cmbar-
caçoens de toda a efpécie. O inimi-
go naó queria guerrear , e enviou gen-
te para fe concertarem. O trombeta
Tom. IV. F. di-
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diíTe da parte de Nizamaluco feu Se-*

Ank. de nhor : „ Qiie elle era amigo d'ElRei

J. C. „ de Portugal, e dos Portuguezes, que

jrcS, 5> rinha herdado fentimentos do feu pre-,

55 deceObr, o qual tinha dado emChaul
,5 o lugar para fe fundar a Fortaleza^

„ que elles alli tinhaó ; e que naó re-

„ vogava eíla doação , porem que ti-

55 nha tido razaó de temer
, que os Por-

tuguezes querendo conílruir huma

D. JOAO
111. REI

IRANCIS-

>5

??

CO BAR-
RETvo Go-^^

^^^^^ Fortaleza , naõ tiveffem inten-
vERNA-

ç^^ ^^ 11^^ impor hum jugo , e de.

fe fortificarem contra elíe mefmo «

55 para o privarem dos direitos da en-

55 trada , e fahida que lhe perteneiaõ

55 a elle fó como loberano , aílim co-

55 mo elles tinhaó ufado n'outras par-

55 teS. 55

Como eftas razoens eraó juftas ,
naõ tinhaó alli nada que replicar. Em
lim convieraó diambas as partes 5 que
dififtiriaó da obra começada 5 e que
nenhum dos dois partidos fundaria

naquelle lugar. Por eíle meio a paz
foi reftabelecida , fem que o Governa-
dor tiveffe íílcançado o que tinha pre-
tendido.

Barreto revolvia na fua mente
hum grande projeclo 5 que tinha fido

o íim dos trabalhos em todo o feu
Governo 5 e para o que tinha poíla

n9
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'\' no mar hum numero de navios raõ •

'' grande ,
que o Idalcaó vio entaó a Ank. de

' .mais foberba frota que nunca tinha J. C.
'

viílo. Pretendem que o projeclo per- i^^S.
tencia á conquifta da Ilha de Suma-

- tra , e á deítruiçaó do Rei d'Achem
^' ^í^""^^"

* inimigo capital dos Portuguezes , de ^^^^ ^^'

• quem Malaca recebia mais íogeiçaó.
' Eftava no ponto de partir fem ter de-

^' *;^^^'

^ clarado o fcu fegredo
, quando teve a

'^-''-'^^^^^

''
noticia d'hum iucceifor que rompeo °^ bar-

- todas as fuás medidas.
oAx\ça

Elllei D. Joaó ÍÍI. Príncipe dig-
^''"^^'•

; no da immortalidade pelas fuás virtu-

^ des 3 e principalmente peio feu zelo
• para o eirabelecimento da noíli Santa
' Religião ' eiliTva morto , e toda a felicir

dade d'hum Reino tcTÓ florecente ," co-

j mo era entaó o de Portugal, morreo
"» com elle. Pai infelis , poílo que muito
' felis em tudo o mais , de nove filhos
' que tinha tido da Rainha Catharina'
'• d^Auftria , naó lhe ficava para herdei-

- ro do feu Trono fe nao hum filho

• poílhumo do nono
,
que eílava ainda

• no berço ; menino cujo nafcimento
foi pedido a Dcos por muitos votos,

? e preces , e foi chorado depois com
) lagrimas de fangue, em confequencia

j das trágicas aventuras , que o fizeraó o

} mais infelis Príncipe do mundo ,
pro-

E ii cu-
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curando a ruina da lua caza , e dos
Am,, de feus Eílados.

]. C. A Rainha Catharina fua Avó ,

1558. ^ ^ Cardeal Infante D. Henrique feu

Tio 5 foraó os tutores da fua infância,

^
.
SE13AS-

^ governarão com muita prudência. As
TIAO REI

jj^jj^j foraó hum dos primeiros ob-

jedos em que elles quizeraó prover.
D. í^oNs-

j-j^.^ fogeitos ení quem elles pozeraó
TANTiKo

i^g^ ^^ olhos , rccufaraó efta honra.
DE BAR- ^ Regência fe íobrefiltou com iílo
GANÇA

cQrno também toda a Cone. Conf-
vicE-REi.

j.^j^^-j^^ de Bragança Principe de fan-

gue 5 caufou mais cfpanto que nin-

guém , dizendo que elle mefmo iria.

Eíla palavra louvada por feu próprio

irmaó Theodofio primeiro Duque de
Bragança foi contada á Rainha , e el-

Jc obrigado pela palavra. Quiz entaó
efcuzar-fe porém naó foi Senhor ò^ fi.

Pode íer que naó fizeííem mal em pôr
longe hum Principe que podia cauíàr

fofpeitas exn^ tempos críticos. Apla-
naraó-lhe rodas as diíficudades. Conce-
deraó-lhe mercês proporcionadas ao feu

nafcimeuto , e elle partio com huma
efquadra de quatro navios ^ levan-
do com figo Aleixo de Soufa Chichor-
ro ; homem venerando , de idade de
70 annos

,
que tinha huma longa ex-

periência dos negócios das índias , c
lhe
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lhe devia fcrvir de confelheiro. Contaó
como huma coufa muito fm guiar , que Ann. de

- D. ConíUntino quando foi , e quando J. C.

veio , revê íempre os ventos, e o mar j^^g.
como poderia dezcjar , e que o na-

vio que o trouxe , foi dez vezes á ^' sabas-

India com a mcfma felicidade. Ef-'''^^^^^*

te Principe foi recebido no Indoftam
com o refpeito , e o amor que os po- ^* ^^^^'

vos tem ao fangue dos feus Reis , ^
i^ntíno

elle alli fe moltrou com aquella dif- ^^^ bar-

tinçaó que fe acha entre os Princi-
^^"^'^

pes , quando elles faò o que devem ^'^^^~^^-^'

fer ,60 reílo dos homens.
D. Paio de Noronha tinha vin-

do na efquadra do Vice-Rci , com as

provi foens do governo de Cananor. El-
le fe portou alii muito mal : fecu-

fou os prefentes do Rei , e dos feus

Miniílros : tratou-os depois com tan-

ta foberba , e defprezo
,
que o ódio

que elles conceberão contra os Porru-

guezes depois do tempo de Martinho
AfFonfo de Soufa, tendo-fe efperta-

do com a- lembrança dos aíTacinios

que elles tinhaó caufado , as coilas fc

azedarão de maneira , e chegarão a

hum tal extremo que os Porrugue-
zes naó oufavaò fahir para andarem
pela Cidade, e tudo alli fe encaminha-
va a huma rotura declarada. Os primei-

ros
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ros cuidados do Vice-Rci , fobrc a no-

Ann. de ticia que d'ifto teve, íx)raó de enviar

J. C. Rui de Melo com 5 navios, e depois.

i^cS, 1^^'Í2 de Mello c Silva com outros nove ,

que cUe ajuntou aos finco primeiros
D. SABAs-j^

que efte tomou o governo.
TiAO REI

Y), Coníhntino fez femblante de

querer transportar-fe aili em peííoa, com
D. cONs-

^(|.^^[^ç[^^ fj-Qj-^^ que Barreto, dizem, tinha
TANTi^o

pj-ep^j-ado coutra os Achenefes. Porem
DE UAR-

gj^ lugar de hir a Cananor , tomou para
GAKÇA

Qut-ra parte , para hir por em execu-
vicE-REi.

ç.^^ ^ mefmo projedo , que Barreto ti-

nha deixado para á fua viagem de

Baçaim ; o que he precizo que eu
explique aqui.

O Reino de Cambaia , eftava de tal

modo dividido , na menoridade d'huni

Rei menino ,
que alem d'lun"na efpe-

cie de guerra, que faziaõ entre íi os

tuiores d'eíie Prinpe , o qual paíTava

humas vezes para huma maõ , outras

para outra , alli havia ainda muitos

Senhores particulares
,
que aproveitando

fe d'cíl:a divifaó dos Chefes , eílavao

inteiramente rebelados , e trabalhavaõ

para fazerem para fi hum pequeno ef-

tado independente. Os R.ris de Cam-
baia tinhaó fido elles mefmos antiga-

mente a caufli , e a -fonte deíle mal.

Porque como naó ha peiores Solda-

dos
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4Íos no mundo que os Guzarates , e

os índios , clles tinhaò chamado huma Ank. de

-ouancidade d'eftrangeiros , que faziaó J. C.

a força do leu Império, e lhe caufa- j

vaó a deftruiçaó. Entre eíles eftran-
'

geiros , Árabes , Rumes , Fartaques ,
^- sabas-

Rafpoutes, Perfas , Mogoles , e Abe- tiao keí

xins, que todos faziaó corpo, o dos Abe-
xins era mais coníideravel , e íe tinha ^« coks-

apoderado de muitas praças marítimas tantino

onde fe tinhaó fortificado. D. AfFon- ^^ s-^^'

fo de Noronha , e depois d'elle Bar- gaxça

reto quiferaó aproveitar-fe d'eíla con- vice-rei,'

junclura
,
para procurarem adquirir a

Cidade de Damaó, e o feu território,

naó fomente por caufa da udlidadr; , e

viíínhança de Baçaim
; po^ém ainda pa-

ra rcm-ediar a neceilidade de muitos

Fidalgos pobres , a quem fariaó hum
eftibelecimento com a diítribuiçaó d'-

eílas terras , as quaes eraó excelientes.

Barreto ten^-ou fobre iílo oc-

cultamente os ânimos dos Miaif-

tros da Corte de Cam'j ú?. , onde en-=

viou depois huma folemr.c Embaixa-
da , Dará fazer o requerimento def-

ta Cidade , e deftas terras , em tro-

co de metade das rendas das Alfande-
gas de Diu 5 de que Diogo de No-
ronha tinha expuliado Abix-Caó. A
propofiçaó

, polto que vantajoza , naõ -

foi
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foi com tudo enraõ aceita. A Corto
Ann. de de Cambaia confentia bem em ceder

J. C. Damaó , porém naó o feu território,

j--g^ nem as íuas Alfandegas. He por ef-

ta razaõ que Diogo de Noronha fe
D. SABAs- Qpp52 fortemente no confelho a Bar-
TiAO REI

J.ÇJ.Q ^ moílrando a difproporçaó que
havia entre a vantagem prefente que

D. coNS- ^gj-^ ^ ^ ceííaó de Damaó ,
que lhe

TANTiNo j^^^ podia fervir d'huma jufta com-
DE ^AR-

pçj^f-^ç^^^ £j^ £j^ ]2)^ Diogo de No-
GANÇA ronha , negociou também depois if-

vicE-REi. j-Q ç,Q^ Ithimiticaõ , que era entaõ

o Senhor da peffoa do Rei
,
que o

negocio foi concluido , Damaó cedi-

do com o feu território , e os feus

rendimentos , e o auto da doaçaó ,

e ceííaó d'ambas as partes foi diri-

gido em boa forma.

O Vice-Rei inílruido pelos feus

efpias do eftado em que eílava a Pra-

ça 5 fe embarcou , e veio furgir á bar-

ra de Damaó , no principo do mez
de Janeiro de 1559. Os Abexins , da

V. íba parte fendo informados dos deíig-

nios do Vice-Rci
, pelas intelligencias

que tinhaó , fe tinhaó ajuntado em nu-
mero de quafi quatro mil homens , de-

baixo de três dos feus principaes Che-
fes. Tinhaó levantado algumas fortifi-

caçoens ^ e feito provifoens para três

,

ou
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ou quatro mezes , refolutos a defen- *-—-—

-

cierem-fe bem até á entrada do mez ^}^^' ^^

de Abril ; temendo que o_ inverno J* C.

em que entravaó obrigaria a frota Por- 1559.

tugueza a fe retirar para os portos, d. sabas-

D. Diogo de Noronha , que teve-riAÓ rei
toda a honra d'efta jornada , fondan-

do a barra , o Vice-Rei fegundo oaue d. cons*
tinha íldo refolvido no confelho , fez taktiko
defembarcar dois mil homens dividi- de bar*
dos em fmco corpos , na frente dos gança
^uaes eílava Nororiha. O defembarque vice-rei."

íe fez pelo longo dos rochedos , onde
o mar eílava foccegado , e onde havia

menos perigo , do que a enfiar o
canal. Tendo defembarcado as tropas

fem refiftencia marcharão em ordem
para á Cidade, que acharão inieiramen-

te vafia. A viíla formidável d'cfta fro-

ta 5 tinha caulado hum terror
, que

ninguém teve o valor de a efperar.

Cid Bofara commandante da Fortale-

za a d^ÍQnáia. bem : porém defco-

brindo que o Vice-Rei tinha alli in- \
telligencias , fez procurar os culpados,
e tez cortar a cabeça a finco, depois
do que, temendo ainda alguma trai-

ção , fahio , e fe falvou nas terras.

As tropas tendo chegado á por-
ta que deviaó jcntregar , a acharão
aberta

, e Manoel Roiin entrando

nel-
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•~ nella arvorou o feu eílcndarte. O Ví-
Ann. de ce-Rei a eftc fignal , que tinhaó ajuf-

J. C. í^<^<^ 5 entrou pelo canal ao fom da -

ariilheria de toda a frota. D. Diogo de
'

^^^' Noronha , que por refpeito naó tinha
D. SAB.vs- querido entrar na praça , e tinha arvo-
TiAO REI rado a lua bandeira da parte da força ,

foi recebelo ao defembarque , difcndo-
D. coNf,-ihe civilmente: „ Que a fua fombra
TANTiNo

^^ f5 vencia os feus inimigos
,
porém

x>n BAR-
jj que eftava diígoftozo , que huma taó

CANÇA ^^ [jela vidoria lhe cuftalTe taó pou-
vicE-REi.

^^ CO. 5, O Více-Rei entrou na praça

bem contente , deo graças a Deos de

joelhos , de o ter feito Senhor delia com
taó pouco cufto. Fez depois benzer hu-

ma Mefquita, deo-lhe o nome de N.
Senhora da Purificação, em memoria
do dia cm que elle delia tinha to-

mado poííe.

O General Abexim fe tinha acam-

pado em Farnel , duas legoas longe

da Cidade , donde todas as noutcs fa-

zia correrias até ás fuás portas , o

que além da inquietação que ifto cau-

iava aos Portuguezes , obrigados a ef-

tar fempre á lerta , impedia tambeoi os

n^nuraes do paiz a tornarem para fuás

cazas , aííím como era precizo. An-
tónio Moniz Barreto fe oíFereceo ao

yice-Rei para hir expuifar o inimigo
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t^'eíl:e poílo ^ com i :-nio t]ue elle lhe -^ .

lielTe 5O0 noincns. Marchou huma par- Ann. de

re da noure , e chegou hum pouco ]. C.

antes do dia com 120 homens fomen- j^rg.
te . pcrque os outros íe tinhaõ deíei>-

caminhado. Naó deixou de attacar os '
-^^''^^*

entrincheiramenccs fazendo grande ef-
'^"^^^ ^^^

trondo de trombetas , e tambores. Os
Abexins julgando , eme lhe cahiaó em °* coks-

fima todas^ as torças do Vice-Rei ,
'^antino

abandonarão o feu campo na madru- ^^ ^^^'

gada. Barreto entrando nelie. traba-
*^-'^^'Ç-'^

Ihou em tortifícar-fe á preiTa. Chega- vic^-REU

do o dia , vendo os inimigos o pe-

queno numero de peíToas
,
que os ti-

nhaõ feiro fugir , cnvcrgonharaó-fe

de fi mefmos 5 c vieraó ao poílo. Bar-

reto íullentou o primeiro acuiquecom
o lavor dos entrincheiramentos que ti-

nha feito. O rcfto das tropas que íe

tinhaõ defencaminhado vindo unir-fe-

Ihe 5 lahio ciie fobre o inimigo ma-
to'1-lhe 500 homens ^ e voltou para Da-
mão carregado de dcípojos

,
que ti-

nha tomado no campo , entre os quaes
fe acharão 37 peças d'ariilheria de bron-

ze 5 e algumas carradas de moedas de
cobre.

A Ilha de Balzsr , que cílá «a
vifmhança . fendo reputada por hum
poilo neceffano paia coniervaçaó d'ef-

ta
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ta praça , D. Conftantino lhe enviou

Ann. de algumas tropas , commaiidadas pelos

j^ Q^ dois irmaós D. Pedro , e D. Luis d'

Almeida. Elle mefmo depois os feguio
^^^* para os foccorrer. Porém os inimigos

D.SABAs-j^a5 julgarão conviniente efperalos.
TiAO REI Tinhaó abandonado a Ilha , e a For-

taleza. D. Conílantino alli deixou por
D. cONs- çiommandante Álvaro Gonçalves Pinto
TANTiNo QQYYi lio homens , e algumas peças de
DE BAR- arcilheria, e voltou depois para Damaó.
GANÇA ^\\x traçou o plano d'huma no-
vicE-REf. v^ Fortaleza que queria edificar. Os

naruraes do paiz trabalharão com
muita paixaó , e zelo. Elle repartio

depois as terras , deo conceííoens , e

dco ordem a todas as coifas , confor-

me o que eftava eftabelecido nas pra-

ças regulares. O Governo da pra-

ça foi confiado a D. Diogo de No-
ronha , a quem o Vice-Rei deo i^ioo
homens de guarnição , governados por
íinco Capitaens

,
que fe encarregarão àc

fuftentar os foldados. Depois do que
o Vice-Rei fe fez á vela , e tornou
para Goa.

Em quanto tudo fuccedia também
ao Vice-Rei naquella parte, os Chrif-

taós da Cofta de Coromandel tiveraó

hum grande rebate , e a guerra fe acen-

dia furioíamentc em Cananor.
Hum
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Hum Portuguez facinorozo da vi-

finhança de S. TJiomé , efperando al-AKN. de

gum premio do Rei de Narfmga, ou J* ^•

lendo algum motivo de queixa dos 1559.

habitantes defta Cidade , induzio ef- ^ se^as-
te Principc a marchar eontra elles^, ,^^'^5 j^^^.^^

pelo zelo que tinha da fua Religião,

que os naturaes do paiz abandonavaó
^ cOns-

para fe fazerem Chriftaós, e pela cí-tÂntino
pcrança de dois milhoens que podiaó ^^ ^^^^
ganhar , no faque defta praça, ^^-qj^^çx
zendo eftes motivos impreíTaó, o Rei

^^ç^^.^^^^j

de Narfinga animado d'outra parte pe-

los Brachmanes , que eftavaó tocados

pelo zelo da Religião , defceo para á

Cofta com hum exercito formidável.

D. Pedro d'Ataide , que tinha aborda-

do a S. Thomé vindo de Malaca ,

quiz obrigar os hnbitantes a porem-fe
cm defeza ; impedidos pelo temor ,

refpondcraó que elles erao vaíTallos do
Rei de Narfmga ^ e fe dilpozeraó a

recebelo com grandes íignaes de ale-

gria 5 o que diícorfuou de modo Ataí-

de
5 que partio logo para Goa. Os

habitantes com tudo fe preparavaó pa-

ra receberem bem efte Príncipe , e
fahiraó a recebelo com hum prezentc -

de 4(^ ducados. O Rei naó entrou

na Cidade , e fez preparar as rendas

no campo. Porém ordenou que todos
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^ os habitantes defde o primeiro até ao
Ank. deultimo , foíTem a fga prefença , com-
}. C. huma relação de todos os feiís bens. .

irrg. Feita a íomma naó íe achou mais do
que oitenta mil ducados. O Rei irri-

D. sEsAS-j.^JQ contra o Portuguez
, que o tinha

^~''^^^^'* enganado 5 o fez deitar aos Elephaii-

tes, íupplício ordinário dos malfeitores.
D. cONs-

ç^^^^^gj^j.^j^jj^_^g depois com huma pe-
TANTiNo quena fomma , e rendo compaixão ccf-
DE uAR-

j-g povo 5 fez reftituir a cada hum o
GANÇA qyg ij-jç pertencia , com tanta equida-
vicE-KEi.^4g

,
que Galrando huma colher , elle a

fez procurar ate que fe achou , e fe

retirou d'alli feni fazer outro damno.
A guerra eftava declarada em Ca-

nanor ncfta ocafiaó. Hum Marinheiro

d'hum navio Portuguez novamente
chegado , tendo ido á Cidade para

comprar alguma coifa , naó fabendo o
rnáo animo de que alii eftavaó , foi

feito preíioneiro pelos Mouros. Luiz:

de Mello labendo-o mandou logo bom-
bardear a cafa do Ada-Raia , Miniílro

do Rei , e o Bazar dos Negociantes ;

o que foi fcguido d'huma violenta ef-

caramuça, os Mouros arregimentados ,

e arm.ados em numero de 3^ vieraõ

até ás trincheiras de fora da Cidadci-

la. Coje-Ccmandimj e o Ada-Raia mcf-

mo procurarão accommodar vas coifasy
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c o Marinheiro prezo foi rellicuido.

Com rudo os ânimos dos Mouros naó Ann. de
fe foccegarâó. O Raia tinha cedido en- ]. C.
taó por huma efpecie de neceflidade. irrp.
Era efte o mais irado

, por caufa

do afHicinio do feu parente morto por ^' sabas*

Henrique de Soufa , e por ordem de
^^'""^ ^^*

Martinho AiFonfo de Souza. No que
toca a Coje-Cemadim

5 pofto que folie °* ,^°^"^*

eíle a quem queriaó , depois defte af-
^-^^'^^^^

facink) , foi fempre amigo dos Por- ^^ ^ar-

tuguezes , e confervou eíles fentimen-
^-''^'Ç^

^

tos até á morte , a qual lhe chegou
^'^^^'^'^^j

pouco depois da rotura.

Depois do primeiro relâmpago ,

que por algum tempo naó teve outro

eíFeíto mais, que huma parada de todo
o commercio diambas as partes. Luiz
de Mello fahio com os íeus navios ,

e fabendo que havia hum em Man-
galor, pertencente a hum dos Mouros
de Cananor, lho quiz tomar. Os Mou-
ros de Mangalor com quem eílavaõ

em paz , fe lhe oppoferaó. Mello os
caíligou 5 e efta Cidade foi também
queimada , e faqueada, tudo o que al-

li fe achou foi paííado á efpada , fem
diftinçaó de idade , ou fexo. Conti-
nuando depois Mello a diíTolar a Coíla

,

os Mouros de Calicuc fe ajuntarão

•om os de Cananor, e com a permif-
faó
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*™- faõ do Samorim pozeraó fere embar*
Ann. decaçoens no mar , commandadas por

J. C. hum Turco de reputação , que devia

\cro, ajuntarfe com outro a quem os Mou-
ros de Cananor tinhaó dado féis. Ef-

I). SABAS-
j.^g duas pequenas frotas tendo-fe uni-

liAO REI
^^ ^ foraó attacar Mello, porém fó os
Mouros de Calicut combaterão 5^0

D.
^^^^^' f[2.Gra.ò com hum extremo furor. Alli

TANTiNo
rnorreraó elles quafi todos com os feus

DE BAK-
fj-^yJQs^ Qs Moutos dc Cananor fc

GANÇA
jetiraraó fem combater.

VicE-REi.
Mello depois d'efta expedição vin-

do parar á Goa ; o Vice-Rei julgando-o

criminofo por ter dezemparado o feu

pofto 5 e ter deixado Cananor na pre-

cizaõ que podia ter d'elle, o fez pren-

der 5 e quiz dar o feu pofto a outros.

Todos recufaraó ,6 fe moftraraó difgof-

tozos com hum caftigo que julgarão que
Mello naó merecia. D. Conftantino
cfqueceo-fe nefta occaziaô de que era

Principe, e crendo que tinha feito hura
erro , e querendo reparalo , foi elle

mefmo íoltar o feu prezo
, que

acumulou de agrados , e o enviou a
Cananor com novos reforços , e gran-
des moftras de diftinçaõ.

Efte foccorro era neceííario. D;
Paio de Noronha eftava em muito
embaraço. Todos os Mouros do Mala-r

I
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bar fe tinhaó reunido p.iia fazer hum —

-

grande estorço. Tanto que Mello che- Ann. de

gou , foi avifado pelos eípias
, que ti- J. C.

" nha na Corte mefmo do Rei de Ca- j ^^g^
nanor , de que o vinhaó attacar. O avi-

fo foi certo. Os Mouros deraó o ^' ^f^*^^"

aííalto ás trincheiras que defendiaó o
^'*^^ ^^^'

exterior da Cidadella no circuito das

quaes eftava o Morteiro de S. Fran- ^' ^^^^'

cifco 5 e muitas cazas, de que fe com- \^^"ri^o

punha a povoação. O combate começou ^^ bar-

ás quatro horas da manhã , e durou ^^^Ç^'^

ate ás quatro da tarde : as trincheiras
'^^^^"^^'3

foraó franqueadas , os atalhos venci-

dos 5 e em toda eíla acçaó , que foi

huma das mais ^loriofas para os Por-
tuguezes , fizeraó prodigios de extremo
valor. Eraõ clles ió quinhentos, .com
Luiz de Mello na frente. Os Mouros
craó cem mil : além diílo foraõ ven-
cidos 5 e deixarão quijize mil dos feus

mortos , em quanto os Portuguezes
perderão fó vinte , e finco homens.
He fácil de crer que algumas ve-
zes os números creçaó na pena Por-
rugueza. Como quer qiie feja elles

juítificaó eíla infigae viíloria por hu-
ma revelação feita a hum Religofo de
S. Francilco ^ que vío por fima d;i fua
Igreja o Efpirito Sr»nto em forma de
pomoa 5 c todo rodeado uc luz. Com

Tom. IV, F cf-
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efta vifta , acrecentaó os Autores Por-

Ann. de tuguezes , os Religiofos fahiraó todos

J. C. ^^"^ ^ crucifixo na maó , e animarão
de modo a gente , que faziaó todos

^5'5P' esforços mais que humanos , c prin-

D. SAEAs-cipalmente hum foldado chamado Fran-
tiaÕ rei cifco Rifcado 5 que deitava artifícios,

c panelas de fogo fobre os inimigos
D. coNs- com tanta prontidão, e eíFeito que os
TAKTiNtí meímos Autores o comparaó a Júpiter

DE BAR-arremeçando os feus raios, e as fuás

GANÇA fctas no meio dos relâmpagos , e tro-

vicE-REi, voens. Depois d'eíla acçaó a guerra

durou ainda , íem que em todo efte

inverno fuccêdeíTe couía notável de par-

te a parte.

O Gram_ Senhor apenas tinha

dpdo a commifraó a Alechelubi de

hir tomar as fuás galeras á Báco-
ra 5 para as conciufir a Suez

, quan-
do fe arrependeo , confiando menos na
prudência d-efte homem , do que te-

mia da ilia loucura. Moftrou prever

defdc entaó a infelicidade
, que lhe

accontcceo logo depois. Para o acau-

telar , enviou ordem a Zafar , de quem
jcá falamos

,
que foíTe a Suez armar

algumas galeras da frota do Eachá
Soiimaõ 5 que tinha feito o cerco de
Diu 3 que tomaíle a fua derrota para

Baçorá , que tiraííe o governo do
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poder d'Aíechelubi , e que conduílíTe •

rodas eftas galeras a Meca. Zafar obe- Ann. de

deceo a efta ordem, aprontou logo duas I- C.

galeras , e duas galioras , das quaes 155-9.

huma era a que elle tinha tomado a

Fieueira : meteo-le ao mar , atraveíiou -

r> r 1 • J n • TiAO REI
o mar Roxo , lahio do eítreito , e

tomou a Coíla de Arábia. Aiii foube

o deíaftre fuccedido a Alechelubi. Ifto

O obrigou a le demorar para dar ca-^
. ^ ^ rr DE BAR-

ca aos navios rortu2:uezes. 1 ornou

fmco ou íeis ricamente carregados 5 . ,

•*_

c fe retirou. O Vice-Rei das índias

D. Affonfo de Noronha , e Barreto

que lhe íuccedeo , enviarão frotas ao
eftreito de Meca contra eilc

,
porem

fem algum effeito.

O Rei de Baçorá tinha da- fua

parte feito a Barreto as mefmas inílan-

cias
5
que tinha feito ao feu prcdecef-

for com as mefmas promciTas. Barre-

to fez partir D. Álvaro da Silveira

com huma frota confideravel. Silvei-

ra chegou ate á embocadura do Eu-
phrates , e no temipo em que elle fe

via no ponto de acabar a guerra pela

tomada de Baçorá , huma violenta tem.-

peftade feparou todos os feus navios,

e teve muito trabalho para tornar a

hir a Ormuz.
D. Álvaro fendo enviado depois

F ii ao
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ao eftreko de Meca contra Zafar , en-
Ann. detrou no mar Roxo , foi ate á Moca,

J. C. onde eftavaó os navios, e as galeras.)

jcrn, de Zaíar. Tinlia-fe elle lifongcado '

com a eíperança de os queimar. Po-
D. sEiíAb-

j.£j^ ^^^ podendo manobrar nos ca-
TiAO REI

^^^^ eftreiíos, onde era precifo abri-

gar-fe, para alii chegar, foi obrigado
D. coNs-

.^ yoltar ícm fazer nada.
TANTiKo Solimaõ fentio por extremo a per-r
DE BAR-

^^ ^.^^ ç^^.^^ galeras , e do deíaílre fnc-
GANÇA

cedido a Alechelubi. Entre tanto , hum
vicE-REi.j^^j^^gj,^ de valor , e de juízo fe offe-

receo a cíle Principe para o fazer Se-

nhor da Ilha de Babarem , e de pôr

as íuas galeras em fegurança. O Gram
Senhor acccitando a íua propofiçaó ,

partio paraBaçorá, pôz promptas duas

galeras com perto de 70 embarcaço-
ens 5 em que embarcou izc^oo ho-
mens efcolhidos , e foi pôr cerco de-

fronte da Fortaleza de Baldarem. Rais

Morad genro de Rais Noradim , Mi-
niílro do Rei d'Ormuz

,
que alli com-

mandava , avifou logo o Rei , e D.
António de Noronha , fobrinho de .D.

Affonfo o qual íe achava entaó pela

íegunda vez Governador d 'Ormuz.
D. António enviou logo hum foc-

corro de viveres , e de muniçoens àcr
baixo da conduéta de D. Joaó de No'

ro-
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ronha , filKo natural de feu irmaó , —
.

e no melnio tempo fez partir algu- Ann. de

mas curvetas para avifar D. Álvaro da ]. C.

Silveira , que tinha ordem do \^ice- 1559.
Rei D. Conftancino de crufar junto

d Ormuz , no ieu retorno da expeaicao

do mar Koxo. u. Joao era moço ,

e foi mal aconfelhado pelos feus Ca-
,1- '1 D. COKS-

pitnens , de iorte que uerdeo a oca-

liao de tomar as duas galeras 1 urcas.

Naõ foi mais que hum deicuido de

poucos dias. D. Álvaro chceou , to- ^ .

mou as galeras , e tirou aos 1 urcos

toda a efperança de voltarem.

Silveira , e Morad tendo-íe vifto

depois alTeniaraó de naó dar batalha

ao inimigo : porém fomente de o
conílernar cortando-ihe os viveres. 'O
coníelho era prudente ; porem a pou-
ca íubordinaçaó das tropas impedio o
eíFeito. Elias fe amotinarão , infulra-

raõ o General chamando-lhe fraco.

Tratarão também Morad de traidor ,

e obrigarão a hum , e a outro a vi-

rem contra feu goflo a huma acçaó.

EUa loi ardente , e viva
;
porem a

fua defobediencia foi punida. D. Ál-
varo , depois de fazer a obrigação de
foldado 5 e de Capitão , recebeo mui-
tas ter idas , e foi morto pelos Tur-
cos , que lhe cortarão a cabeça. >-e-

cen-
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ccnta Portugiiczes depois , de fazerem
Ann. de crj-andes acçoens , tiveraõ a mefma for-

]. C. te. Houveraó muitos que cahiraó nas

ir^o. míiós dos inimigos. Morad que naõ
tinha cedido em valor aos Portugue-

D. sEL'As-
^gg recoiheo os reftos efpalhados , c

TiAO REI
ç^ retirou para á Fortaleza.

]oaó Peixoto tinha provifoés para
D. coNS-

j-Qj^^j. Q governo depois de Silveira ,TAMiNo
çj^ ^^ç^ ^g morte. Fez-fe conhecer

DE BAR>
^^^ tropas 5 e tendo vindo por necef-

GANÇA
fi^ade ao parecer d'obrigar por fome
os Turcos, elie o fez com tanta feli-

cidade 5 que elles tinhaó já tratado de
fe retirarem para Catife , onde Peixo-
to contra a fé dada , tinha refolvido

fazelos paíTar á efpada.

Os avifos da motte de Silveira ,

e a perda da batalha paííaraõ logo
a Ormuz , e de lá ás índias , e logo
D. António de Noronha , e o Vice-
Rei D. Conílantino , fe poferaó em
eftado de reparar efta infelicidade. No-
ronha 5 e Rais Nordim foraó alii pef-

foalme!ite , e tomarão ^(^ Perfas a

feu foldo. Noronha chegou no tem-
po que Peixoto hia concluir o feu tra-

tado, e executar o íeu criminofo di-

íignio.

A chegada de Noronha , que de-
via accelerar a conclufaó d'hum tra-

ta-
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rado mais fiel , fó fervio de o defviar.

O enrerelTe de alguns particulares , e Ann. de

a perlidia d'outros foraó a caufa. O ]. C.
- Bachi commandante dos Turcos mor-

reo das feridas ,
que recebeo na bara- ^^^*

Ihã em que Silveira foi morro. Subf- ». sabas-

tiruiraó-lhe outro. Mahmud-Beg Go- tiao rsi

vernador de Catife , .fe entendia com
ellc , e o exortava occultaracnte a co!i- d. covs-

fervar-fe bem na cipcrança que feria tantino

foccorrido brevcmeaie pelo Bachá de de bar-

Baccrá , dckobrio-fe a íu^a perfídia , e gakça

No^ronha o fez aíTacinar. Em fim de- vice-reiJ

pois de ter perdido muito tempo , no

qual o máo ar fez morrer mais de mil

aeftes i^zOD Turcos , as niefraas mo-
leáias ,

que fe fizeraò também fentir

aos Portuguezes , redufiraõ os dois par-

tidos a huma capitulação , em virtu-

de da qual os Turcos , reftituindo os

prcfioneiros , os cavalos , e as armas ,

os fornecerão de bateis para tornarem

a ganhar Baçorá. O foccorro enviado

por D. ConíLintino chegou depois da

couía feita , e naó teve mais que o

trabalho de voltar.

Fazendo fempre a fé grandes pro-

greíToí , á medida que os Portuguezes

avançavaó nas fuás conquiílas , a Prai-

nha Catharina julgou digno de leu

zelo alfignalar os princípios da fua

Re-
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— Regência , folicitando o Pn.pa para erl-

Ann. de gir a Cidade de Goa em Arcebifpado.

J. C. Paulo IV. concedeo-lhe a fua íupli-

irrn, c^- Goa foi defmembrada do Funchal
na Ilha ua Madeira , e a fua Igreja

^- ^^^-^^" declarada Primaz das índias. D. Gaf-
TiAõ KEi

p^^j. Cónego da Igreja Cathedral de
Lisboa, e valido -do Cardeal Infante,

D. coNS- f^j. pj,Q^jj^ nefta dignidade , vaga pelo
TANTiNo falecimento de D. Joaó d'Albuquerc[ue,
DE BAR-

i^Qrfo artno de 1559. Jorge de Santa
GANÇA Lu2ia , e Jorge Temudo , Religiofos
,vicí.-KEi. Dominicos , toraó nomeados para os

Bifpados de Cochim , e de Malaca ,

que foraó ereéloo porentaó, e aqucm
aííignaraó os feus diftriílos. Eftes Bif-

pos foraó regrados em Lisboa com
muito concuilo e folemnidade. Os Bif-

pos de Cochim, e de Malaca partira5

neíle mefmo anno na frota que com-
mandou Pedro Vaz de Sequeira. O
Arcebiípo naõ fe embarcou fe naó no
anno feguinte , e condufio comíigo os
Miniíiros do Tribunal da Inquiíiçaó,

o qual até entaõ , naó tinha íido ef-

tabclecido nas índias , nem delle ti-

nha alli ávido mais que huma lorma
muito imperfeita.

EiRei D. Joaó III. que tinha

fémpre tido hum grande ardor pela

converfaó dos Abixins , tinha tido o
mef-
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mefmo zelo em lhes procurar Biípos

Citholicos. Elle zelo tinha-íe aii^men- Ann. de

tado n^elle antes da iua morte, eeile J. C.

tinha tido a confolaçaó d'akançar ef- 1559.
ta graça da Santa Sede. O^Papa Pau- ^ ^,_

Io IV. conferindo efte negocio com o '
^'

^ ^ 11 •
'^ o T TlAO REI

Sacro CoUegio , recorreo a i». l?,na-

cio de Loyola , e tomou três Reli-

siolos da lua companhia , o Padre

Nuno Barreto Portuguez
,
que fez Pa-

triarc/ia da Ethiopia , e os Padres Mel-
chior Carneiro , e André Oviedo , dos "

^
\''ICK—REI

quaes o primeiro foi nomeado Bifpo

de Nicea, e o fegundo Biípo de He-
liopolis com o titulo de Coadjutores

,

e íucceííores do Patriarcha^ no eaío que
morreíTe. E porque quando eftes Bif-

pos chegarão a Lisboa , a frota do
Vice-Rei D. Pedro de Mafcarenhas
eílava já de. verga d 'alto ,

jul^^araó

conveniente transfirir a íua partiáa, e

fazerem embarcar fomente alguns dos

Jefuitas 5 que os deviaó acompanhar,
a fim de lhes prepararem os cami-
nhos na Ethiopia , e levarem ao Im-
perador as cartas d'ElRei , nas quaes
dava avifo a efte Príncipe da efcolha,

ue o Papa tinha feito deftes Piela-

os , e do motivo porque lhos enviava.

Mafcarenhas chegado ás índias

fez embarcar na frota que enviava ao

ef-
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—
-^ eftreito de Meca , o Padre Gonçalo

Ann. de Rodrigues , que foi pofto no porto d'

J, C. Arquico , donde foi conduzido á Cor-

i/rrn, te do Imperador. Eíle Príncipe era o
mefíno por quem Chriílovaõ da Ga-

p. SABAS-
j^^ Çç j.|^j^^ facriíicado 5 e que devia

iiAO REI
^Qg Portuguezes o feu reftabelecimen-

to. Elle recebeo Rodrigues com dif-
r. cONS-

jjj^ç^Q ^ Q (~Qni bondade
;
porém quan-

'

'^"'"^""
^Q fe tratou de Religião, Rodriguesr

vio raó pouca apparencia de o autho-
^"^ rifar ,

que logo defconíiou , e tornou
vicE-REí.

p^j.,, ^g índias , conforme a ordem
que tinha para fazer a fua rclaçaò. Joaó
Peixoto tmfia fido enviado das índias

expreííamente para o receber , como
fez ;

porém neíla viagem tinha dezem-
barcado na Ilha de Suaquem com o fa-

vor do filencio da noite , e fem fer

defcoberto , paíTou á efpada o Rei ,

e huma parte dos habitantes, que achou
fobmergidos no fono.

Tendo chegado os Bifpos ás ín-

dias no anno depois da partida de
Mafcarenhas , com Fernando de Soufa
Caílelo-Branco, que ElRei tinha nomea-
do fcu Embaixador para á Corte da
Erhiopia , o Patriarcha , e o Embaixa-
dor obrigarão vivamente Barreto ,

que
eftava entaó no emprego

, que exe-

cutaiTe as ordens d'ElRei , que lhes
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deííe huma frota , e féis centos ho

mens para os acompanhar n^eíla ex- Ank. de

pediçaó. Barreto naó tendo dillb von- 3. C.

tadc 5 e naó eílando mefmo em efta- 1559.
do de fe privar d'hum taó grande foc-

corro , formou difRculdade'-, Como o '
-

zelo nao attende nunca as razoens de

politica , e a fua recuftcaó caufava

la perturbação , o temor de ^ran-
1

^
I 11 /- ''11 TANTiNO

2car al^um trabalho na Corte , Ine

fez tomar hum meio
,
para o que

convieraó em hum Conielho , que ^/^^^',,
,

ajuntou para iíTo, no qual rezoive-^^^

raó 5 „ Que vifta a pouca apparencia

5, que havia na converfaó do Impera-

5, dor 5 conforme a relação que tinha

55 feito o Padre Rodrigues , feria im-

^5 prudência expor a dignidade do Pa-

55 triarcha , e a do Embaixador j po-

3, rém que com tudo , como era cio

3, entereffe da Religião tentar algu-

5, ma coifa , fariaó partir fomente por

35 eíle anno o Padre André Oviedo
35 Bifpo d^Heliopolis com alguns dos

3, Portuguezes de companhia
3
para fon-

3, dar o terreno , e por as coifas em
35 via de fazer receber o Patriarcha com
33 honra. „

Tomado eíle partido , Bnrreto fez
armar quatro navios 3 de que ceo o
commando a Manoel Travaflbs , provco

o
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"^ o Bifpo de tudo o oue podia dezejar,
Ann. de como também os jefuiras que o a-

J. C. companharaó. Gafpar Nunes hum dos

ir^p. Porcuguezes da armada de Chriílovaó

D. SLBAS- ^^^ Gama, que fc tinha eftabelecido na
rj

I ,^5 i.^j,,^
Ethiopia 5 e tinha voltado ás índias

' com o Padre Gonçalo Rodrigues foi en-

T). cOns- viado 5 c honrado com o titulo de Mi-

tÂntino "^^''O d'ElRei de Portugal.

D-j BAR- Oviedo foi recebido nas terras do

G \KÇ\ Imperador com todas as demonftraçoés

YicE-KEi ^^^^^^ H^^ fazem aos Soberanos. Te-
' ve a confoiaçaó de ver, em toda a parte

na fua derrota , os Portuguezes ricos

em cazas , e em terras , em efcravos e

creados , e em toda a parte eftes tive-

rió o gofto de o tratar como comvi-
nha ao fcu caraíler, e á fua virtude. Em
fim admitido á prefença do Imperador,

foi recebido com muito grande diílinçaó.

Depois d'alguns dias de deícanço ,

o Imperador ,
que fe prefava de íabcr

a fua Religião
,
quiz entrar na matéria

com o Bifpo. Nós naó fabemos qual foi

o particular da converfaçaó ; porem o
fruto foi tal, que o Imperador fe efcan-

dalizou muito da liberdade do Bifpo, e

que o Bifpo picado dos defprezos, que o
Imperador, e toda a fua Corte tinhaõ

feito dos fentimentos da Igreja Catho-
li ca , íahio mudo , e bem convencido da

obf-
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obílinaçaõ ci'cfte Príncipe , e do pouco -

fruto que tinhaó que eíperar dos feus Ann. de

trabalhos para á íua converíaó. J. C
Oviedo era hum fanto , e cheio do i5 5p.

eífirito que forma os Apoftolos , e-os j^^ sebas-
JWartyrcs de Jefus Chrirto

; porém naó ^.j^q p j^^

attendendo que huma Religião bebida

com o leite naõ íe tleixa taó hicil-
j,^ coks-

mente, e que os meios da perfuaçaó
, tantkvo

e da infmuaçaó eraó os únicos de que pj- g^j^^

devia uíar no pays em que fe achava, el. gança
le fe deixou arrebatar da vivacidade do vice-rei;
feu zelo 5 e reccoreo aos raios da Igreja,

c ao rigor dos Cânones. Excomungou
o Imperador folemnemente , declaro a-o

Scifmatico , e herege , e prohibio a to-

dos os Portuguezes que o ferviffem
,

e tivelTem communicaçaò com elle.

O Imperador devia temer pouco
huma excomunhão da parte d'hum Bi^-

po , que o confidcrava com.o here-

ge, quando os feus próprios Paftores

lhe taziaó a elle mefmo hum crime
de o communicar

,
poílo que elle o naó

fizeíTe fe naõ por politica, e pela prc-

cizaó que podia ter dos Portuguezes.
Alíim efta excomunhão longe de pro-

dufir hum bom effeiío , fo fervio de
irritar os ânimos, alienar todos os Abi-
xins 5 e dividir mefmo os Portugr.c-

zes entre fi. Muitos rcprehendcrao cf-
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te procedimento do Biípo , como im-*

Ann. de prudente , e contarão depois todas as

]. C. í^.ias palavras ao Imperador de quem

j ç^
íe fizeraõ efpias.

O refentimento do Imperador re-
D. SABAs-j.-^ chegado mais longe , íe naõ fof-
TiAO REI

Çç huma revolução que acconteceo nef-*

tas circunftancias. Sinco dias depois
D. coNs-^^^^g o Bifpo entrou na Ethiopia,hum
TANTiNo Bachá Turco alli entrou com i<^200.
DE BAR- janifaros , e fe avançou ate Baroá def-
GANÇA bararou , e matou o irmaó do Princi-
vicE-REi.pg iÇ^çic que tinha Mo Barnagues.

No mefmo tempo hum Príncipe Mou-
ro fez entrar hum dos feiís Generaes
com hum exercito nos Eftados do Im-
perador, que opprimido por duas partes,

enviou o Principe líaac contra o Ba-
chá , 9 foi peíToalmente ao encontro

do outro inimigo, que lhe delTolava as

fuás Províncias. Ifaac desfez os Turcos,

os quaes huma moleília acabou quaíi

de deílruir ; de forte que o Bachá foi

obrigado a retirar-fe para Arquico com
os miferaveis reftos do feu exercito.

Da outra parte o Tenente do Impera-
dor 5

que commandava nas Províncias

invadidas , cm lugar de refiftir ao ini-

migo foi direito á Capital do Rei fub-

levado \ onde entrou vi6loriofo , e o
fiiaiou. Os Galles , povos inquietos ,

e
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e fempre em armas o feguiraó , e —

.

acabarão de deftruir efte Èítado. O Ann. de
- Imperador naó fabendo nada da vidilo- J. C.

ria do feu Tenente , e da mbrte do ic^-o

Rei feu inimigo
,
quiz , contra o pare-

cer dos feus Capitaens , dar baralha ^' ^t^^-'

ao feu General. Elle o fez ; mas por "^'-^^ ^^*

infelicidade o feu cavalo efpantado com
o eílrondo da artiiheria , e naó dando ^' ^^^^'

pelo freio , o levou para o meio dos tantiko

inimigos 5 que o matarão. ^^ ^^^"

Adamas Seghed , irmaô do Im- ^-'^^"Ç-^

perador Cláudio , lhe fuccedeo. Naó "^'i^e-rei.

tinha elle nenhuma das boas qualida-

des de fejj irmaó , e tinha muitas más.
Era principalmente inimigo da noíTa

Religião 5 c aborrecia no fundo do
coração os Portuguezes. Obrigando-o
a necelíidade aos poupar , elle diíTi-

mulou por algum tempo. Porém Ovie-
do recufando remeter-lhe dois Religio-

zos Abixins
, que tinha trafido ao gré-

mio da Igreja ^
pouco faltou que cfte

Príncipe indignado naó foíTe elle mef-
mo o algoz do Bifpo , que fe oífere-

ceo generofamente á morte como ver-

dadeiro Athleta de Jefus ChriRo. Em
fim os Grandes do Império , e o Bar-
nagues cm particular jtendo-fe fubicva-

do 5 e juntos ao Bachá dos Turcos ,

os Portuguezes tomarão o partido das

duas
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cliMs partes , e hum grande numero.,
Ann. dedelles feguio o dos rebeldes. O Im-i'

J. C. perador que os vio com as armas na.

jrrn. «laó contra elle , rufpeicou que o Bif-
"

po , e os Minonarios tinliaó favore-

.

D. sEBAs-^i^^
^ revolta. Depois do que eíle^

iiAO
^^'prirjcjpe Q3 perfeguio com furor , co-,

mo também aos íeus vaílallos que fe
D. coN5'j.i^|^a5 convertido. O PatriarcKa re^
TA>]iiNo ^-^^ ^^^ Q^^ p^^ ^^^ ^£ fituaçaõ dos
DE BAR-

,^e,2rQ,;~ÍQ3
^ morreo , fem pôr pé nas

GANÇA
^.ç^ras do feu Patriarchado. O Papa, e

vicE-REi.^^^^. ^^ Portugal inftruidos do que
fe paíTava ,

quizeraó retirar da Ethio-

^^r^' P^'^ ^ Bifpo, feito Patriarcha , e os Mí-
^ ' iionarios ,

para os empregar n'outra

parte mais utilmente
;
porem nem el-

le nem os ]efuitas poderão fahir d'ef-

t€ Império. Dois foraó aíTacinados pe-,

los Turcos. O Bifpo , e os outros

morrerão confumidos de miferias , bem
confolados por outra parte pelas bên-

çãos que Deos tinha deitado fobre os

feus trabalhos na converfaó do povo
meudo.

D. Conflan^rmo herdeiro d'huni

zelo ,
que era próprio de fua linhagem,

favoreceo os negócios da Ethiopia o me-
lhor que pôde. Naó efleve com tudo

nas fuás forças reformar as defgraças

da fortuna , e a infelicidade em o Im--,

pe-
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perador Cláudio fe tinha precipitado. —

-

JPorém nas índias onde elle tinha to- Ann. de

do o poder , deo grandes provas d'eí- J. C.

te zelo. Debaixo da maior parte dos i^^o.
Governadores precedentes , os índios

Gue fe convertiaó , eílavaó em opre- ^* ^p"^^"

iaó. Como os que prelTeveravaó na
"^^"^^ ^'^*

fua idolatria eraõ os ricos da terra , e

os que abraçavaó a lei de Jefus Chrif- °* ^°^^'

to eraó pobres , pela maior par-
"^^^^ino

le , eíles idolatras que as fuás rique- ^^ ^a^^-

fas 5 e a fua abundância faziaó reco*
^-^^Ç-^

mendaveis , abuíavaó do feu credito
^'ic^^'^^'*

para com os Portuguezes mefmo
, pa-

ra agravar o jugo d'aquelles que fe

convertiaó , e fatisflizer ao ódio que
lhes infpirava a fua mudança. De for-

te que fazer-fe Chriílaó , era expcrfe

a huma perfeguiçaõ da parte dos mef-

mos Chriíl:aÓ3. D. Conll:antino que
comprehendeo eíle abufo^ o reformou
de modo , que fó os índios conver-

tidos tinhaó parte nas mercês , e nos
favores. Eiles tinhaó fó a entrada li-

vre na fua caza , quando os Gentios
idolatras excluídos do feu Palácio ,

eraó obrigados a efperar
,
que eile fe

aprefentaffe a alguma janela para te-

rem audiência. Naó fe pode crer

como eíle procedimento fervio a

illuminar eftes povos infclices , fub-

Tom. ly. G mcr-
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mcrgidcs nas trevas do Paganiimo^
-Ann. de O mefmo zelo o fez emprchep.dei;,

J. C. huma guerra em favor dos Chriíiaòs,

i<6o ^'^ Coíla da Pefcaria , expoílos aos

corfos dos Badages , povos fcroccs , e
^*

''P''^^" acoílumados a roubos. Eftavaó alem
TiAO

i'í-!^-|'ifiQ tyraniíiidos pelo Rei de Jafana-

param 5 cuc os punha muitas vezes
r>. coKs-^

ferro, ea^fogo.Èíle Princepe era hum
TANTiNo verdadeiro tyrano , e inimigo jura-
DK BAR-^Q ^Q ^Q^.^ Chriftaò. Tinha enfopa-
OANÇA

^Iq niuitas vezes as fuás maõs no leu
"^''^"^"^^'- próprio langue, e tinha defpojado dos

íeus Eílados leu irmaó mais velho ,

^ue fe Linha refugiado em Goa , onde
le fez Chnftaó ; e tomou o nome de
D. Affonío Marrlm. AíFonfo de Souza
finha feito o Reino de Jafinapatam
tributário da Coroa de Portugal pal-

iando peia Ilha de Ceilaó , da qual elle

faz parte. Porem erte. bárbaro Rei feni

reípeito a ella confideraçaó fe recrea-

va em fe banhar no fangue dos Clirif-

taós , e em hum fò dia tinha procura-

do a gloria do marfyrio a mais de 600,
D. Conftantino determinou de o

eartigar,dc o defpojar dos feus Eíla-
dos , e de t-ranfportar para aili os Chril-
taés da Coíb da Pefcaria. Para eíie

cffeito partio cllc com huma poderoza
frota y e defe.abarcou com muita feli-

ci-
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cidade. Dividio depois , o feu exercito —
em finco corpos , de que Luiz de Mello Akk. de

condufío o primeiro. O Príncipe filho ]. C.

do Rei fe aprezencou , fazendo íen- ir^o.
blante de querer combater : porem re-

tirou-fe fem ter valor d^iíío. O exercito ^'
^5^'^^'

Portu2uez enfiou o caminho que
'^''"'^^ ^^*

TANTtNO
DE BAR-

conduz á Capital. Era eftreito , e de-

fendido por peras d'artilheria d'hum °* ^^^'^

terrivei calibre ; mas fendo apontadas

muito alto 5 naó fizeraó quafi nenhum
efFeito. Sendo a Cidade tomada por

^-'^^Ç^

efte meio , o Rei de Jafanapatam fe
^'^^^'^^^*

retirou a huma fortaleza apartada quafi

duas legoas. Naó teve ainda baftante

conftancia para alli fe defender , e fe

falvou nos matos , d'onde enviou a pe-

dir paz. Para a alcançar cífereceo

rertituir ao Rei de Cota os Tefouros

de Tribuli Pandar
,
que a prefiguiçao

dos Portuguezes tinha obrigado a fe

retirar para efte Tyrano, que o fez mor-
rer. Obrigou-fe de mais a ceder a Ilha

de Manar , e de fubmcter de novo a

fua Coroa á de Portugal ,
pagando-lhe

tributo. Para fiador d'eft€ tratado, deo

feu filho de penhor. O ciúme, e a divifaó

que fc tinhaó metido entre os Ofnciaes

Portuguezes .juntos com apouca difci-

plina dos foldados jobrigaraõ o General

.1 fe c<>ntentar d'eftes oíicrccimentos.

G ii Po-
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' Porém em quanto perderão tempo
Ann. de na execcuçaó do que fe tinha regulado ,

J. C. formou-fe huma conjuração dos llheps,.

1^60, ^'^^ lubita 5
que muitos Porruguezes

*_ delia foraó viaima, anres de preíenti-

'
" rcm o mal. O Vice-Rei engolfcido na^

caíla pela Tugeílaõ dos conjurados j

^ , teve muito trabalho para fe^urar a fua
D. CONS- . j j

i aS r
retirada , e tudo o que pode razer ,

íoi tornar a embarcar-íe depois de ter
DE UAR- j-j •

*

perdido muita gente.
^'^

Livre d'efl:e perigo , e conduíin*

do o Prmcipe de Jaranapatam nos ícus^

ferros, paiTou a Ilha de Manar , on-

de conrtruhio huma Fortaleza , da

qual deo o governo a Manoel Cou-
tinho 5

que para alli tinha tranfporta-

do da Coíla da Pefcaria os Chriílaós

de Punical. Fundou no mefmo tem-

po as caías dos Religiofos de S. Fran-

cifco, e dos Jefuitas encarregados da
cuidado d^eíla chriílandade.

Entre as riquefas que foraó tira-

das no íaque da Cidade de Jafanapa-

tam , foi numa elpecie de Relicaric^

d'oiro
5
guarnecido cie Rubins, e d'ou-

tras pedras preciozas. Confervavaó alli

com muita devoção hum dente d'hum
dos Santos , ou Deofcs do paiz , de
que as fabulas que d'iíro contaõ deraá

Jugar a crer , que eíle dente era dliurrt,

ma-
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macaco , e naó dlium homsm. Era
efte hum dos monumentos mais raros Ann. de

,da piedade Idolatra, que havia em to- J. C.

das as índias. O Rei de Pegu faben- i^^q^
ão que elle eílava em poder do Vi-
ce-Rei 5 enviou huma Embaixada fo- ^' ^P^^"
iemne para o pedir , e offereceo por ^'^^ ^^'

eiie muito grandes fommas. Mui-
tos 5 pouco efcrupuloíos , queriaó que o ^^* ^^'^^~

vendei]em
5
para remediarem as preci-

'^'^^''^'^^

zoens do Eftado , e havia poucos Offi- ^^ ^•^^'

ciaes que naó cubicaiem a commiíTaó de ^^^9^

o levar 5 com a elperança de Eizcrem
^^^^'^^^*

hum ganho immeafo , fomente em o
moítrar na viagem , e cm permitirem
que d'elle tiraílem cftampas. D. Conf-
tantino mais efcrupulozo , fazendo
examinar o cafo , e fendo decidido

como elle meimo o tinha decidi-

do , fez deitar o dente cm hum al-

mofaris em pleno Confelho, c o fez re-

duzir a pó,.oqual fez confumir em hum
brazeiro.

No feu retorno de Ceilão para

Cochim 5 o \^ice-Rei fe encontrou
com o Rei de Chambc , e confirmou
de novo com elle a paz

,
que rinha

feito
5 porém que naó guardou bem :

o que fez fempre diíficil a carga dos
navios

, que defpachavaó todos os an-

nos para Portugal. Efta paz naó im-
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pedia os Príncipes alliados do Mala-
Ann. de bar a fazerem guerra ao Rei de Co-

J. C. chim. Eftes Príncipes junros ás tropas^

icéo, ^^ Samorim 3 tinhaó entrado na Ilha

de Primbalam , que pertencia ao Rei
D. sEBAs-jg Cochim. A allíança que tinhaó ti-
TIAO REI Jq feiTípre com efte Príncipe , deter-

minou o Více-Rei a tomar o feu par-
D. coNS-

çj^Q ^ ç ^ expulfar os inimigos da
TANTiKo

jij^^^ £|jç ^^- enviou Francifco d'Al-
DE BAR-

jy^ei^a^ ^-oní tropas , e depois Luiz de
GANÇA Mello com hum reforço. Houve entre
yicE-REi.e{^2S tropas, e as dos inimigos huma

viva efcaramuça , onde Luis de Mel-
lo foi ferido : a vantagem com tudo fi-

cou ao Rei de Cochim , que^ entrou
na poííe da Ilha , depois que os inimi-

gos foraó d'alli expulfos. Porém ef-

te iMonarcha naó teve nunca verdadei-

ro defcanço da parte dos Príncipes al-

liados 5 até ao momento em que foi

aíTacinado
, por hum dos amigos do

Príncipe de Bardeile.

O Vice-Rei tendo tornado a Goa,
achou novos Embaixadores do Rei de

Baçorá ,
que renovando os mefmos

offerecimentos que tinhaó feito aos feus

prececelíores , pedia também foccorro

para acabar de vencer os Turcos ,
que

tinha fitiados na Fortaleza. D. Conf-

tantino alii enviou huma frota de 21

em-
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cmbarcaçocns , commandadds por Se

baftíAÓ de Sá. Eíla frota cevia ao mel- Ank. de

mo tempo recondufir a Ormuz D. Joaó J. C.

<i'Ataide , que tendo-fe curado das j^^o.
cezoens , pelas quaes Barreto lhe ti-

nha tirado o governo, tornou para aca- ^- ^J^bas-

bar o feu tempo. "^^^o ke-i

A monção eftando avançada, a fro-

ta foi tom.ida por huma grande tem- ^- cons-

peftade que feparoii os navios ^ dos 'íaí;tiko

uaes a maior parte íe retugicu em ^^ ^^^^

iverfos Porcos do Golpho de Gam- cança

baia , onde naó foraó inteiramente inu- vicl-reí,

reis. Os Abixins continuavaó em mo-
leílar a Cidade de Dam.aó , e a ti-

nhaó obrigado a lhes abandonar a liha

de Balzar , da qual tinhaó arraiado a

Fortaleza.

Forem Damaó correo hum peri-

go muito maior por cauza d'hum ini-

migo muito mais poderofo. Madre-
Maluco 5 hum dos tutores do Rei

, pi-

cado do ciúme contra Ithimiticaõ
, que

eftava de poiTe da pefToa do Monarcha,
tinha adiantado a fua ambição ate a
iquerer detronar o feu Soberano. Ef-
rava rico de terras , e havia poucos
Tenhores em^ eílado de o igualarem.
Anves de fç declarar , quiz apoderar-
le de Damaó

, que o feu competidor
tinha cedido aos Pormguczes contra

o
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o Teu voto ; e depois da deixaçao
Ann. de que dilTo elle mefmo tinha feito

,
quan-

3. C. do era o Senhor.

i<6c. ^' Dio^o de Noronha , bem fer-

vido pelos feus efpias a- quem paea-
T> SEBA.S- • 1 r ' •/-! l o

*
. * va muito bem , roí avifado a tempo

Tl AO REI jg todos os feus projedos ; e como
elle fe naõ julgava em eilado de fe

j>. coNs-
confervar contra eíla tempeftade , con-

TAMiNo
çq[^çq q difígnio de a acautelar por ar-

DE BAR-
|-ef^cÍQ £j.^ amigo de Cedemecaó ríilho

GANÇA ^Q famofo Coje-Sofar , e cunhado de
vicE-REi. Madre-Maluco. Preparou logo todas as

fuás balarias para perfuadir a elle : „
3, Que Madre-Maluco fazia todos eftes

5, preparativos que lhe viaõ fazer , pa-

3, ra o defpojar de Surrate , de que
„ era Senhor. Para lhe provar o que

35 dizia elle lhe aHirmava que Madre-

35 Maluco havia fingir querer Damaõ,
35 paffar por cafa d'clle , e pedir-lhe

55 hum groíTo Baíalifco5 que tinha pa-

35 ra bater a praça ;
porem que tanto

35 que o alcançalTe , o apontaria con-

3Í tra Surrate mefmo , e o obrigaria a

j3 entregarlho. 5, D. Diogo fe fervio

para fegurar eíle ardil d'hum Por-
tuguez chamado Diogo Pereira , e d*

hum Judeo chamado Coje-Abraham ,

ambos hábeis , e amigos de Cedeme-
caó. Era verdade que Madre-Maiuco

ti-
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tinha tido o penfamento de fe apode

rar de Siirrate
,
porém tinha fidodef-ANN. de

viado diíTo por lua mulher , filha de J.C.
Coje-Sofar , e irmã de Cedemecao. ic6o,

Cedemecaõ meio convencido dos

máos difignlos de feu cunhado , o vio ^* ^5^'^^"

vir com toda a desconfiança
,
que ti-

'^'^'^^ ^^ -

nhaõ querido infpirar-lhe , e fahio-lhe

ao encontro com toda a dillimulaçaó ^* ^o^'^"

poilivel. Acabando de o convencer, q
'^-'^^'^'*^'^

requerimento do Bafilifco , afeclou ain- ^^ ^'^^"

úà. mais encubrir as fuás fofpeitas. Pro- gança

meteo elie tudo , e convidou a cear
'^'^^^"^^''

Madre-Maluco , com os principaes OHi-
ciaes do feu exercito ; o que aceita-

rão com muito gofto , porque como
era o tempo do Ramadam , eftavaó

ainda em jejum. Cedemecaõ fe adian-

tou para fazer aprontar tudo. Che-
gando Madre-Maluco com os outros

convidados , Cedemecaõ os recebeo em
huma fala bem paramentada , e lhes

fez todas as demonftraçoens poííiveis

d'amifâde , e de civilidade. Tendo os

aííim todos na fua maõ , fahio por
huma porta , por algum pretexto ,

cm quanto por> outra fez entrar 200
pelToas bem armadas , que naó per-

doando a nenhum dos que eílavaóna
faia , os degolarão. Logo no ou-
tro dia 5 e antes que a noticia tranf-
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piraííe , Cedemecaó foi cahir fobre as

Ann. de tropas de Madre-Maluco , as quaes ven-

J- C. do-fe fem Chefes, e apanhadas de re.^

I561, pente , foraò quafi taó depreíTa des-»'

, feitas 5 como aíTaltadas , e abandonarão
'

A ^o pérfido vencedor todos os thefou*
TiAO REI ^

, 1 r j r •

ros , e todos os delpojos do leu in-

felis cunhado.
D. coNS^

Chinguif-Caó filho de Madre-Ma*
luco , mancebo que tinha todo o me-

T)E BAR- . ' ir- I J

o\Nc rccimento de leu pai , e o valor de
^ Sofar feu avô , fabendo eíla triíle no-

ticia , nao peníou logo ie nao na vin-

gança 5 e ajuntando as fuás tropas fu-

gitivas, veio pôr cerco de fronte de

Surrate. Aperrado Cedemecaó recor^

reo a Noronha, que o foccorreo com
dez embarcaçoens , commandadas por

Luiz Alveres de Távora. Tinha efte

nas fuás inílrucçoens , que fe devia

comportar de modo que os íitiantes ^

e os íitiados julgaííem que elle tinha

vindo para os favorecer. O fingimen-

to aproveitou , e nenhum d'elles teve

lug;ar para penetrar a má fe de D;
Dios^o. Alucao hum dos tutores do mo-
ço Rei 5 logo com afprimeira notícia

da morte de Madre-Maluco , fe tinha

lançado fobre as fuás terras , e tinha

tomado a Cidade de Veredora. Chin-

guif-Caó obrigado a opporfe a efta ror-

ren-
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rente , fez paz com Cedemecaõ , e

Luiz de Távora voltou para Damaó, Ann. de

onde achou D. Diogo de Noronha ]. C.

de cama pela moleftia de que morreo, 1561.
com a reputação d'hum dos melho-

ics Omciaes que houve na Índia.

Vencedor do feu novo inimigo
^^'

Chineuií-Caó voltou fobre Surrate com
jiiaiores torças , tendo unido as luas

uopas as de dois Principe Mogols ,
que

'^-'^^*'^^

^
íe tinhaó refugiado no Reino de Cam- ^^

baia , e que alli faziaó também a fua ^-^^'V-^

Bgura com os outros eítrangeiros. Ce-
demecaõ recorreo de novo ao Vice-Rei

das índias, a quem oíFereceo entregar

Surrate
, que naó podia guardar contra

taô poderozos inimigos como os que
tinha á cara. D. Confbmtino alli en-

viou logo D. António de Noronha com
14 navios , aos quaes fe ajuntarão os

de Sebaftiaó de Sá. Noronha , e Chin-

guif-caó naó dezejavaó pelejar ambos,

e queriaó ficar amigos. Porém os Prin-

cipes Mogols
5
que morriaó de inveja

de fe medirem com os Portuguezes ,

travarão com elles huma acçaó, de que

eftes levarão a vantagem. Noronha
obrigou entaõ Cedeme-caó a cntregar-

Ihc a Fortaleza conforme o ajuftc , e

Cedeme-caó ufou de demoras^ Julga-

rão que eile o fazia de peníado , e

que-
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•— queria retratar a íua palavra ; poréin'
Ann. de na verdade naó era eile o culpado ,

J. C. e correo rifco de fer mono pela

1561. ^^^^ guarnição, que começava a ter

_ d'elle fufpeitas. Noronha , e eile fe
Jy. SEBAS- . - * n r

- virao ; c eíte encontro tavoreceo a»
^^'

íuípeitas 5 e Ccdemecaó foi obrigada
a íahir fecretamente de Surrate , e fu-

" gir , refolveraó com tudo de fe de-

fenderem bem 5 e pozeraó na fua fren-
~

te Caracem cunhado de Cedeme-ca5.
^'^ Noronha vendo que alli naó tinha

vicE-REi.
^^^jg ^^^ £-^^^j. ç^ retirou. D. Conf-
tantino difgoftozo de ter perdido efta

occafiaó, que eile nunca mais encon-'

traria, de tomar Surrate, prendeo D.-

António de Noronha, e o foltou de-

pois quando foi mais bem informado,

dando-lhe grandes fatisfaçoens. Cede-
me-caó fe falvou nas montanhas , e

fe retirou para á Corte de Cambaia,
onde foi bem recebido e confolado na
fua diferaça : porém Chinguif-caó que,
tinha lempre fobre o coração a mor-
te de feu pai , obrigou dois apaniguados
de Cedcme-caõ ao aíTacinarem ; o que
foi feito. Chmguif-caò , e Caracem fe

accomodaraõ depois , e eile ultimo fi-

cou Senhor de Surrate.

A piedade de D. Conftantino ,

e a fua devoção com o Apoílolo S.

Tho-
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' Thomé o levarão a fundar huma be-

! la Igreja em Goa, á honra d'eíle gran- Ann. de

- de Santo. A obra fe adiantou muiio: ]. C.

porem fendo efte Príncipe fubftituido 15^0.
• por outro Vice-Rei , ficou por acabar.

^ 5^3 ^s^
= D. Conrtantino naó deixou de ter ' - '

' ieus mnnigos ,
que efcreverao a Corte

contra elle . e quiferaó envenenar até ^^„c-
as luas mais belas acçoens . porem o ^^^,^,^^^

feu Governo foi hum dos mais pru-
^^ ^^^^

dentes , e hum dos melhores qu-e alli
^^^^.ç^

houve. ElRei D. Sebalbaó lhe fez
^r[ç^2-v.Eil

juíliça quando lhe quiz dar o YicQ-

Reinado das índias á força , que el-

le naó queria aceitar. E quanao elle

Rei tornou a enviar peia íegunda vez

D. Luiz d'Ataide diíTe : „ Ide governai

como D. Conftantino. „ i^^U
D. Francifco Coutinho Conde de 15^2*

Redondo
,
que fuccedeo ao Principe D.

Conílantino , era homem de qualida-

de 5 e merecimento bom para á guerra,

e para á paz : porém conhecido
, prin-

cipalmente pelo feu humor jovial , e
bons ditos. Empregou logo os fei;5

cuidados em deipachar os navios de
carga , nos quaes partirão D. Conf-
tantino com Sebaíliaó de Sá , D. An-
tónio de Noronha fobrinho do Vice-
Rci D. Aifbnfo 5 e D. António de
Noronha Catarras. D. António de No-

ro-
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*- j- ronha filho ào Vice-Rei D' Garcia rii m
Ann. ^de nha morrido Governador de Mahca,

J. C. feu irmaó D. Álvaro que tinha fidò^

1561. Governador d'0'muz , fazendo nau^

r. sEBAs- fr^S^o na Aguada de S. Brás com to-^

TiAÓ REI <^^ ^ ^"-'^ família , fe afogou paíT;m-.

do huma ribeira. Havia alli ainda ou-

D. coNS- ^^^^ ^'^^^ *^^^ nome de D. António de

tÂntino Noronha no mefmo tempo de que fa-

DE BAR- ^^^^' depois. Julguei dever fazer aqui

GANÇA ^^^ declaração
, para evitar a contu-

vicE-REi,^'^^ d'e{la íimilhança de nomes.
O Conde Vice-Rei enviou depois

fem ceifar , duas pequenas frotas para
o eftreito de Meca , contra as gale-

ras de Zafar. D. Francifco Mafcare-
nhas 5

que commandava a primeira

faltando a occafiaô de as bater , vol-^

tou fobre a Cofta do Malabar , onde
crufou perto de 3 mezes com pouca
felicidade. A fegunda commandacia por
]orge de Moura, naó fez mais do que
queimar hum navio d'Achem vindo

do mar Roxo. Elie eftava armado de

50 peças de bronze 5 g tinha 500 ho-
mens d'equipagem. -^

Damaõ fe vio ainda expofto á-

novas inquietaçoens da parte dos Abi-
xms. Cid-Meriam que os comman-
dava veio aprefentar-fe de fronte dá

praça com oito centos cavallos, e mil-

ho-
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homens de pe. Garcia Rodrigues de —
Távora Governador da praça fahio a Ann. de

.enconrralo. Pelejou-fe bem de parte J. C,

a parre. Hum Religiofo Dominico fe 15^2.
diftinguio muito em animar as tropas :

iá a vicloria Te declarava pelos Por- ' -
•'

1 r^ ^
i • TlAO

tuguezes
,
quando o General munigo

dczaíiou para rcto o Governador ^ que ^

foi preciío que o roealTem para acei-
°* cons-

tar o bilhete. Correrão elles hum io-

bre o outro com a lança enriftada com
garbo. O-Abixim do primeiro golpe

^^^'9^
^

foi deitado fora dos arçoens , e Ro- ^^^^ ^^^*

drigues cahio depois d'elle pela vio-

lência do choque dos cavallos. Os dois

Campioens íe poferaó logo em pé , e
brigarão como valerofos muito tempo
com igual vantagem. Hum foldada

Portuguez acabou o combate trafpaf-

fando o Abixim com hum golpe de lan-

ça. Entaó o inimigo fe pôz em de-
fordem , deixando íobre o campo dx
batalha muitos mortos , muitos prefio-

neiros , e muitos defpojos.

Poi-to que o Samorim fizeííe lo-

go a fua paz , houveraó fempre novos
motivos para renovar a guerra, pela
facilidade que tinha de permitir aos
Mouros armamentos , de que o faziao

refponfavel. O Conde que naõ tinha
tido aimia alguma occafiaõ de fe mof-

trar
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trar ,
quiz fazer efte Príncipe conílante

Ann. de na paz , moílrando-fe d'hum modo que

J. C, fe fizeíTe temer. Pôz logo no mar hu-

1562. "^'^ armada de 4^^ homens em mais

de 140 embarcaçoens , que eílavao
D. BEBAS- 1 •

^
1com tudo mais preparadas 5 e mais or-

iiA ^^* nadas para apparato d'huma fefta do
que para darem huma batalha. Chc-

^' ^^^ 'go^ com elta pompa a Tiracol, onde
o Samorim fe achou peflbalmentc. A-
paz jurada de parte a parte , foi acom-^

^•*^^Ç-'^
panhada d'hum bellíKmo prezente ,

que*
vicE-REi.^ Conde fez ao Samorim, já atemo-

rizado pelo ellrondo da artiíheria. O»
Vice-Rei voltou para Cochim fem fa--

zer outra diligencia. Os valentes def--

ta armada paciíica
,
que o tinhaó acom-:

panhado , por £ilta d'outros inimigos»

le degolarão elles mefmos com de-,

zafios , que fe pozeraó em moda , de'

forte que aili houve hum grande nu-»

mero d^elles mortos.

O Samorim naó fe emendou com,

tudo cm virtude d'huma paz que tinha.

feito hum pouco contra fua vontade.

Alguns Paráos Malabares de Calicun

correrão fobre hum foccorro que o Vi-

ce-Rei enviou a Cananor. O Vice-

Rei queixou-fe d*ifto ao Samorim ,

o qual reípondeo friamente „ Que elle

3, naó era refponfavel das culpas que/

„ po-
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5,
podiaó cometer alguns vaíTalos deíb- — ;-»

,5 bedienres i
que os podiaó apanhar, Ann. de

3, e punir.,, O Vice-Rei pouco íatilTcito ]• C.

com eíla refpofta, fabendo ao mefmo 1562.
tempo que mais de 80 fuftas Malaba-

res le diipunhaõ a partir para o Reino * - '^^,
1 ^ 1^ rr T> ^ Tl AO REI
de Cambaia com paílaporce rortu^uez,

enviou Domin2;os de Mefquita para as _

queimar: partio com três embarcaçoens, *

^^^^"^^

e 120 homens de equipasem. Com
• n ,1 r r 1. r O

j DE BAR-
ifto elle le conlervou na paragem de

^^
Carapataò, e tomou até 24 deftas fuf- ,'\.„^,

tas em diverlos tempos , por numa vez

duas , por outra rres , conforme ellas

Ç2 apreientavaó. Quando elie as to-

mava , fazia paííar a gente para os

feus navios , metia as fuftas á pique,

e matava os homens que tinha toma-
do , fazendo-lhe cortar a cabeça , ou
fazendo-os enforcar , ou também fazen-

do-os amortalhar nas velas das luas em-
barcaçoens , e deitar alíim ao mar.

Acçaó atroz
,
que renovou aos olhos

da Cidade de Cananor , o terrível ex-

pe(fi:aculo
,
que lhe tinha dado n^outro

tempo Gonçalo Vaz de Góes , e que
leve ainda peores confcquencias , co-

mo direi. Com tudo em lugar de a

punir , o Vice-Rei cfcutou friamente

as queixas do Samorim , e tinha prom-
pta a mefma refpofta , que d' elle tinha

Tom. IV. H fc-
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____—. recebido , „ Que iílo eraó valTallos

Akn. de 55 defobedientes , que os apanhaíTem , e

J. C. 5, os puniiTem fe pódeíTem. ,,

1^64. ^^ tempo defte Vice-Reinado
Eftevaõ de Sá , conrtruhio hum foi

D. SEDAS-
^^ ^^^^ Amboine , cujo domínio tinha

'''^^
''^'fido cedido a ElRei de Portugal.

Vafco de Sá feu fobrinho fe por-
D. coNs-^^^^

^jjj ^^^1^ Excitou as armas dos
TANTiKo

j^j^g^^ das Molucas , depois de ler
DE BAR-

^j^.p-|.^jJQ Q3 d'Amboine huns contra os
CANÇA

Q^t-j-Qg^ Os Ponuguezes com tudo to-'
vicE-REi.j^^^j,^^

vantagens fobre todos.

Na Ilha de Ceilão Madune depois

de ter defaíiado os Portuguezes , o Rei
deCoílaje feu Pai Tribuli Pandar
de quem contámos o fim defgraçado

,

tomou a fua vantagem para lhe fazer"

depois guerra. Raju feu filho
, que fe

mortrou grande Capitão , desbaratou
fucceíivamente Affonfo Pereira de La-
cerda , e D. Jorge de Menezes Ba-
roche ; e veio depois citiar Columbo,
e Cota. E poílo que Balthafir Guedes
de Souza , lhe fizeíTe levantar hum

,

e outro cerco , os Portuguczes tiveraò

com tudo de que fe inf^ruir neíla oc-
caziaó 5 e aprender que crime he favo-

recer pérfidos , dar-lhes a maó , e a que
perigo o crime d'hum particular empe-
nhado no prejuizo dd fua conciencia

,

e
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e dà fua obrigação , expõem coda a—^—

—

fua Maçaó. Porque os Portuguezes eíli- Ann. de
• veraó entaó no ponto de verem a ruina J. C.
total d'hum Rei Teu amigo, e feu ai- jr^^,
liado 5 e de ferem expiílíados elles

mefmos da Ilha de Ceilaò por hum °- 'P'^^'

Príncipe períido , que tinhaó poupado '^'"'^^ ^^^

demaziadamence.
O Vice-rei.morreo no fim do ^

anno do feu Vice-reinado quaíi de re-

pente, fem ter tido occaziaó de adquirir

2;loria ;
porem com a reputação de ter

amado a juíliça.

Joaó de Mendonça que vinha de joao de

acabar o feu tempo no Governo de mendoí:-

Malaca , fe achou nomeado para feu ça go-

fucceíTor nas Cartas da Corte, e naó vernw-

teve o governo fe naó féis mezcs. Hum doiv»

novo Vice-Rei eftava em caminho para

fucceder ao Conde do Redondo
,
que

eftava para acabar.

Os Embaixadores do Samorim
chegarão quafi ao mefmo tempo , para

fe queixarem das crueldades de Mef-
quita. Mendonça lhes deo a refpcfta,

que fabia que o Conde lhes tinha pre-

parada ; com o que ficarão atordidos

,

e naó fouberaõ o que diíTeíTem , naó
ignorando o que o Samorim rinha ref-

pondido a fimilhantes queixas. Com-
tudo Mefquita tendo entrado entaó ro

H ii por-
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"^ 7" porto , Mendonça o fez prender , o
-Ann. cie ^yg fatlsfez hum pouco a eítes Embai-

J' ^- xadores : porém tanto que elles parti-

1564. raó , elle o pôz em liberdade , e o ga-

lanteou muito 5 como fe elle o tivelTe

merecido bem.
Mendonça tinha hum merecimen-

to fupcrior í fua prefença . que era
JOAO DE í ry.^ h. ^ r J *

V^ouco vantaioza. 1 eve poítos conlidc-
MrKDO!.'- ^

. T J- J ]•

raveis nas índias , onde podia ennque-
^^ ^ cer-fc i comtudo fahio pobre, eo leria

ainda muito mais , fe ali i fe demoralfe
^'^^'

mais longo tempo. lílo fó forma o
feu elogio.

Fim do decimo terceiro Livro*

HIS-
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DOS

DESCOBRIMENTOS,
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DOS

PORTUGUEZES,
NO NOVO MUNDO.

LIVRO XÍV.

Barbara expedição que tinha ir
Merqiilta lobre a Cof-feito Melc|i

ta do Malabar
nhecido velos fignaes funeflcs d

iendo alli co- 15^4.

^ -EBAS-

da íua brutal crueldade, e pelos cada- tiaÓ R!:i

Aeres que o mar vomitou iobre as fuás

praias , alli caulou huma iiidi^naçaõ , d. an-
c huai ódio contra os Portuguezes , taÓ de
taó forte

, que naõ podiró penfar n' koro-
elle fem horror. Huma mulher de Cana- níia vi-

nor cE-p.Ei.
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nor, cujo marido, rico e poderofo fe ti-

Ann. denha achado aííacinado , tranfportou-féí

]. C. tanto com iílo
,
que correndo as ruas .to-

i<64. ^^ defgrenhada , falando mais pelas fuás"

lagrimas , e íignaes da fua ira , que pe-
D. SEBAs-j^^

ç^^^ difcurfos, truncados porfuípiros,
TiAO REI

^^^^ nioveo toda a Cidade , ja bem dii-

poíla a entrar nas fuás juftas vingan-
^* ;^^^' ças. Seguida de infinita gente, corre
TAO DE

^^ palácio do Rei para lhe requerer
j.oRo-

juítiça ; e defde entaó como a hum to-
KHA VI-

^yg ^g fmo 5 todo o povo fe pôz em
cE-REi.

^rn^as, corre á Fortaleza , tomado d'

huma efpecie de furor limphatico ,

e naó poaendo arrombar as muralhas ,

dezafogou a fua cólera deitando fogo a
mais de trinta embarcações

, que efl:a-

vaó debaixo da artilharia do forte.

Tal era a difpoíiçaó dos ânimos

,

e a fituaçaó das couzas
, quando chegou

D. António de Noronha, que a Corte

enviou por Vice-rei para fubílituir D.
Francifco Coutinho que achou morto,

de forte que tomou o Governo das

maôs de Mendonça , a quem tratou

com todos os refpeitos , e civilidades.

Eíle D. António he o que tinha fido

duas vezes Governador d'Ormus. Era-
filho natural de D. Joaó de Noronha,
irniaó do Vicc-Rei D. Affonfo. Os.'

Autores o chamaõ commumente D./
An-
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Antaó^parao deílingiiirem do nume

ro dos outros que tinhaó o nome d' Ann. de

António. I- C.

Mendonça tinha ja enviado alguns 1564.

foccorros a Cananor , á primeira noticia

âo motim Gue íe rinha feito. André de c skbas-

Soufa alii conduziu íeis embarcaçoens tiaÓ kei

caire':Jada3 d^armas , e de muniçoens.

r :ém eíle fcccorro fciido muito trnco ,
d. an-

i_'. Anraó lhe enviou hum mais coníi- tao de

deravel. D. António de Noronha devia ^-oRo-

commandar as tropas de dezembaíque ,
nha vi-

em quanto Gonçalo Pereira Marrama- ce-rei.

que guardava o mar , e commandava a

frota. Os Bárbaros poíTuiaõ o campo ,

e eifavaó foberbos com o feu numero

,

que em pouco tempo chegou a per-

to de r,c^ hcmens. André de Soufa

defendeo bem o terreno até a fua

morte , a qual acconteceo pouco depois.

D. António de Noronha naó o deten-

dco peor ; de forte que em muito

poucos dias os inim.igos perderão dez

mil homens , e lhe fizcraó hmn tal

eífrago ,
que cortarão ou queimaró per-

to de 40(^ palmeiras. Perda irrepará-

vel para os pobres índios dcíles co-ror-

nos 5 que naó tiranc.o o íeu fuílento

fe naó do atros , e das palmeiras ,

deviaó fentir muito cfta perda. E a.

crte refpeito eu direi o que contaõ

do
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-do Vice-Rei D. Joaó de Caftro ,
qu©

Ann. detinha o coftume de dizer quando via

]. C. cortar huma palmeira , „ Que era o^

I 64 ^> meimo ,
que fe mataíTem hum In-

„ dio. „
T>. sEKAs- Como as hoftilidades naó faziaã
TlAO REI i-nais do que accender o dezejo da vin-í

gança , os mimigos fempie cheios de:

D. AN- confiança fobre o feu grande numero,
taÓ de refolveraô dar hum aílalto aos entrin-'

KOKo- cheiramentos da povoação. D. Paio
^HA VI- de Noronha foi d'ifto aviíado por hum
tE-REi. Naire da Corte ,

que fendo amigo
da Fortaleza fervio fempre bem , e
era bem inílruido. Os que quiferaõ-

retirar-fe para á Fortaleza, le retirarão ;

porém D. António de Noronha quiz

ficar na povoação com as fuás tropas:

fe era iílo fabedoria , ou ciúme do go-

verno , eu naó o direi. O que quer
que foíTe, àeCdc o prmcipio do dia os

Índios tendo na íua frente o Ada-
Raia dcraô o aílalto ás trincheiras , e ",

alli eíitriraó perto de 2(^. Os Poriu-

guezeí prcparando-1'e para o .combate
pelos Sicrametitos , fuílcntaraó o
esforço do> inimigos com muito vaíor .

nos diíFerentcs quartéis para onde fe

efpalharaó. D. António de Noronha ,

Manoel TrivaíTo^ , os dois irmnõs Be-
tancourts, Thomé de Souía Coutinho

c
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e Gafpar de Briro ^ fe deílinguiraó 1

cada hum no feu. Dois MuíTiis , ou Akk. de

Cacizes procurarão animar o valor dos J. C.

feuj que afrouxava : dois Pveligioíos ir^Ci
de S. Franciíco fizeraó o meímo da

fua parte. Em fim durando o com- ^* ^^®'^^'

bate todo o dia, o inimigo fe reci-
'^^""^^ ^^^'

rou , deixando no campo ^<^ mor-
tos. Os Portuguezes viaorioíos com °' ,^^'

pouco curto , íe retirarão com tudo '^'^^ ^^

para á Fortaleza , onde deraõ graças a
^'o^^~

Deos da fua vidoria.
^'«-^ ''^'

Gonçalo Pereira Marramaque che- ce"^^^'

gou por entaõ com a fua Iroia con-

dufmao Álvaro Peres de Sotomayor,
que vinha íubílituir D. Paio de No-
ronha. Ambos continuarão a guerra. ,

e queimarão todo o bairro do Ada-
Raia , onde cortarão também hum bof-

que de Palmeiras.

O Vice-Rei tinha penfado em re-

forçar de novo os foccorros enviados

a Cananor , e tiaha defpachado Paulo
de Lima Pereira com quatro navios.

Lima tinha já feito belas acçoens quan-
do crufou fobre a Coíla do Malabar,
e depois fez maiores. Porem nefta oc-

cafiaó , ainda que adquirio huma gran-

de gloria 5 naó pôde executar a fua

conimifTAÕ. Porque encontrando hum
Armador Malabar , que tinha corrido

a
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-.a Coita do Noí^e com fete paráos ^
Aníí. cie onde tinha feito,' grolTas prefas , tevq

J. C. com elle trabalho. Dois d^eíles Ca-^

i^6<, pií^^cr^s da efquadra de Lima fu^iraQ'

feiismente. Bento Caldeira, commanda-.
JD. SEBAS-^^

.^ terceira embarcação a qual foi quei-
TiAO REI

ni^,^^^ ^ e a pique. Lima depois de fo-;

frcr muito tempo o esforço de três
^' f"^' paráos os vio todos fete unidos contra
tao de

ç^^ q cQnibate durou mnito tempo com
iJOKo- menos perda para elle , que vara os
KHA VI- inimigos. Com tudo perdeo mui-
DE-REi. j-Qg jQg ^gyg ^ g recebeo quatro feri-

das. Nefte eítado , longe de perder

o animo , animou tanto os feus , af-

íim á força das fuás exortaçoens , co-

mo á força de efpalhar dinheiro , que
tornando ao poílo , os inimigos aba-

lados da fua firmefa , fugirão , e o
deixarão em liberdade. Porém naó ef-

tando em figura d'hir a Cananor tor-

nou para Goa. D. Pedro de Sá e Me-
nezes foi mais felis ; porque encon-
trando outro armador ,

que cru fava

para ás Maldivas com dezafcte paráos

lhe tomou 5 , e entre elles o do Ar-
mador 5 que foi morto no combate , e

desbaratou o refto.

A guerra de Cananor depois de
durar dois arino? fem algum íucceílo

confideravel ^ naõ tendo mefmo os ini-

mi»



DOS PORTUGUEZES , LlV. XIV. IZ^

migos feito cerco formal , foi em fim

terminada , ou fuípenfa pelo requeri- Ann. cie

mento que o Rei fez da paz, obri- J. C.

gado a iílo 3 e a acceirar as condiçoens ic66,
que lhe quiferaó prefcrever . pelas def- ^
truiçoens que Gonçalo rereira rez ge- - „^,

ralmenie íobre a Coita.

Fazia-fe a euerra na Ilha de Cei-
, . . ^ - D. AK-
lao , com mais arte, e contmuaçao

,

n • r\ TAO de
pofto que com motivos m.enos juílos.

Raia hlho de Madune com hum po-

derofo exercito moílirou querer fitiar

Columbo 3 e veio acampar fe entre
^^'^^*'

eíia Cidade ,6 a de Cota , á qual

mofirou depois prender-fe. Quando
delviou toda a attençaó dos Portugue-
zes d'aquella parte , fe avançou de
noite para Columbo , onde plantou ef-

calada. Diogo de Ataide , que alli

commandava fulleve dois aíTaltos com
muito vigor. Apparecendo o dia , ven-
do Raja que o leu tiro lhe errara

,

voltou para o feu campo , depois de
perder neíles aíTaltos perro de 5C0.
homens. Efperou* fcr mais feliz em
Cota , e fez logo trabalhar em defviar

as agoas, em que confiília toda a força

da praça. D. Pedro d'Ataide
,
que com-

mandava em Cota , impedio o eífeito

defte trabalho com a fua moíquetaria,
matou mais de 3C0 pioens , e obri-

gou
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— gou os outros a deixarem a pátria;*

Ann. de Jorge de Mello Governador da Ilha

1 J. C. de Manar , penfou em facudir os fitia-

i<66 ^°^ 5 obrigando o Rei de Candé a

fazer huma divcrfaó. Eíle Principc a
t!v sEBAs- fç2, e deftruhio as terras de Madune.
TiAO REI

j^j^jy j^^Q Çq mudou 5 e continuou o
cerco efperando tomar a praça

,
pelas

D. ^AN-
fy^^^ inrelligencias, ou pela fome , que

TAO DE j^ Çq f^2ia fentir. D. Pedro d'At,iide
roRo- defcobrio os Autores da confpiraçaó ,
^HA VI-

j^jj^ qy^i entravaó alguns Portuguezes,
cE-REi. qug trouxe para ás Tuas obrigaçoens

com a fua doçura. Naó era taõ fácil

de achar hum remédio para á fome ,

que apertava cada vez mais.

Raju naó quiz com tudo efperar

o eíFeito 5 c fe determinou a eícalar

a praça em huma noite. O feu di-

íignio loi penetrado : a mulher d^um^
Chingules veio dar d'ill:o avifo á pra-

ça 5 onde tinha hum amante. D. Pe-
dro delpachou D. Diogo de Ataide a

Columbo ,
para lhe dar avifo do di-

fignio de Raju , e ádvirtir-lhe que le

pozeífe em marcha para attacar o cam-
po inimigo tanto que ouviffc o eftron-

do da artilheria. Raju plantou a ef-

calada tanto que entrou a noite , co-

mo tinha projeri-ado. Achou em toda

a parte huma refiíiencia que naó ef-
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perava. Naó deixou com tudo de en-——

—

rrar na praça por duas partes ;
porem Ann. de

o Rei de Cota , e D. Pedro recor- J- C.

rendo a hum dos poftos , e Eftevao 1566".

Gonçalves ao outro, tornarão a canhar ^^ sebas-
o que Te tinha perdido. ^[^5 ^^^

D. Diogo aAtaide , a quem Te

tinha unido Jorge de Mello Governa-
j,^ ^j..

cor da Fortaleza da Ilha de Manar ^\q ^^
com cem homens , fe achou no lugar j,-oro-
ajuftado á hora dada

,
porém naó íi- j,.j^ ^ y^^

2eraô outra coiía mais que lançar fo- ce-re,,
go ao campo inimigo , e retiraríe mui-
to deprefa para Columbo , com me-
do de que a praça naó íicaíTe íem de-

fenla. Raju tanto que amanheceo le-

vantou o cerco , e fe retirou para
Ceitavaca D. Pedro temendo que el-

le voltaííe , fez procurar entre os ini-

migos mortos aic 4C0. dos mais gor-
dos

5 que fez falgar como hum remé-
dio contra a fome. O Guardião dos
Francilcanos lhe quiz fazer eicrupulo,

por fer huma carne, que elle preten-
dia fer prohibida pela noíía Religião.

D. Pedro preiendeo juftificala pela ne-
ceílidade que naó tem lei ; pore'm el-

la naó foi neceíTaria. Raju naó tor-

nou. Cota por confentimento do Rei foi

defmantelada , e efte Principe tornou
para, Columbo , onde teve huma gucr-

ra
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-ra mais terrível a fuftentar pela infa-

T>. AN-

KHA VI-

CE-REI.

Ann. deciavel cubica dos Porcu:^uezes cjuc alli

]. C. goveniavâó , do que a que lhe tinhít'.

1^66. f"^^^^ o inimigo. j

A fortuna aprefentou entaó a eB
D. SEBAS-J.Ç pQt;fe Príncipe huma eípecie ^de
TlAO i^E»

j-elampago que lhe fez efpcrar poder
facudir o jugo em que gemia , e por
huma deíías eílravagancias que pro-

TAO DE (jy2em commumente o Paganifmo , e
KORo-

^ fiiperjfliça5. Os Agoureiros do Rei
de Pegu lhe tinhaõ perfuadido que a

fua fortuna dependia de que cazaíTe

com huma filha do Rei de Cora. Naó
balanceou em enviar por taô fracos

fundamentos feus Embaixadores para a

fazer pedir. O Rei do Pegu era en-*

taó hum dos mais poderozos Prínci-

pes do Oriente 5 naó fomente pela ri-

queza 5 e a exrençaó dos feus Eftados;

mas também pelas viólorias que tinha

ganhado ao Rei de Siaó na celebre

guerra , que tiveraó a refpeito d'hum
Elephante branco

,
que eíle ultimo pof-

fuhia'. Naó podia acontecer coifa mais
agradável ao Rei de Cota , que era

hum Monarcha muito pequeno em com-
paração do outro 5 que huma tal al-

liarLça. Porem elle naó tinha filha.

A ifto naó achava elle outro remédio
fe naó perfilhar huma ^ que era do feu

Ca- '
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TÃO BE

CE-REI.
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Camíireiro mor. E para fazer o prefen •

re mais agradável , o acompanhou com Ann. de
.outra falíidade , que foi hum dente fu- J. C
poílo 5 fmiilhante ao que o Vice-Rei 15^7.
D. Conílantino tinha tomado no the-

fouro de Jafanaparam , e que tinha re- ^' ^f^^s-

dufido em pó. O Rei do Pegu re-'^'^^^^^-

cebeo a fua efpofa , e o prezente do
dente 5 com huma fatisfaçaó extraordi-

nária. Porém o ciúme naó deixou por

muito tempo o Rei de Cota gozar do ^°^^^"

fru^o do feu engano. O Rei de Can- ^'"^ ^^"

de fcu inimigo defcobrio a fuppoziçaó

da filha , e do dente , oíFerecendo

da fua parte huma das fuás filhas , e
outro dente ,

que naó era menos fal-

fo que o primeiro. Mas ou porque o
Rei de Pegu eftiveffe contente com á

fua efpofa, ou que julgaffe indecorofo

moftrar que fora enganado , confervou

o que tinha feito. O Rei de C-.íux

com tudo naõ tirou d'iílo as vanta*

gens que efperava, e ficou fcmpre á
mercê dos Portuguezes.

A Rainha d'01ala , ou de Manga^
lor naõ eivava ainda de iodo maní.i

Confultando menos as fuás forças ,

que o feu ódio , motivado pelos eftra-

gos que lhe tinhaó feito
,
penfava tam-

bém a efcoar-fe a huma obediência
violenta. O Vice-Rei refolveo por-ihe

hum
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taÓ de
NORO-
NHA VI-
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— hum freio edifícando huma Fortale^
Ann. de za na íiia Cidade. Enviou-lhe Io^q

]. C. D. Francifco Mafcarenhas com 27 em>
jc6y, barcaçoens pequenas , e o fe^uio pou^

CO depois com 7 galeras , dois galio-»
.
bEBAb-

çj^^ fuftas i c Z(j^ homens de de-*
^'^^•^ ^^^ Tembarque.

A Cidade de Mangalor eftava íi-»

tuada muito perto do mar, iobre hui
ma ponta que formavaó os dois bra-r

cos d*hum pcquerw) rio. Hum muro
tirado d'hum braço ao outro fazia toda

cE-REi.
^ ç^^ defefa. Os Portuguezes faltando

em terra fem obftaculo , fe acampa-
paraó muito perto da Cidade com ef-

ra confiança
,
que fendo o principio de

toda a injuftiça para com hum inimi-

go que defprezavaó , degenera também-
algumas vezes em huma prefumpçaó
temerária , e funeíla. Naó fóment©
naó tomarão cautela para fe alojarem;

porém accendcndo por toda a part(

grandes fogos ,
pozera5-fe nos termos/

de paíliircm huma parte da noite em
comer , e beber , e a jugar. Se oí

inimigos tomarão iílo como hum in-

fulto , como deviaó , elles fe vingaraã
bem logo por huma íorcida àe i(^ ho-

mens , feita tanto a tempo
, que cahi^

raó fobre os. Portuguezes antes que el-^

les o percebelTem. O bairro de D.'.

Fran-



DOS PoRTUGUEZES 5 LlV. XIV. I 29

Francifco Mafcarenhas , que comman- -
y^^

dava a vanguarda foi o mais mal tra- Ann. de

tado. A obicuridade da noite favore- ]• C.

cia os a^relTores , e o primeiro fui- 1568-

to dos Portuj^uezes fez com que el-
^^^ seb\s-

les fe prejudicaíTem muito a íi mef- ^[^^ ^^^
mos 5 e que morrelTem muitos pelas

fuás próprias armas. Mathias d'Albu-
^ ^^_

querque alii recebeo muito grandes fe- ^,'^5 ^^
ridas

,
que ficou como m.orto , e efca- ^^^q,

pou por huma elpecie de milagre. A ^^^^ ^.^^

Providencia o relervou para maiores ^e-rei.
coifas

5
porque foi eíte hum grande

homem que depois fe diílinguio mui-

to,

Eíla pequena infelicidade naó im-

pedio que a Cidade foííe tomada no
outro dia veipera de Reis , e naõ fez

miis que dar aos Portuguezcs maior ar-

dor no attaque. O dezejo de fe vingar,

e de apagar a fua injuria , lhes fervio

como d'aguilhaó para expertarem o feu

valor. A Rainha fe falvou nos mon-
tes , e o Vice-Rei Senhor do terre-

no, nelle lançou os fundamentos a huma
Fortaleza, a quemdeo o nome de S. Se-

baftiaó ,alíim por fer efl:e o nome d'El-

Rei de Portugal: como porque a primei-

ra pedra foi lançada no dia que a Igreja

celebra a fefta d'eíi:e grande Santo.

A nova Fortaleza foi poíla em cflado

Tom. IV. I de
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de defcnfa perro do meado de Março.
Ann. de o Vice-Rei deixando n'ella para go-

}. C. vcrnar a D. António Pereira íeu cu-,

i<6S. nhado , com 500 homens , e provifoens

para ieis mczes , voltou para Goa

,

D. s^RAb-^^^^g^,^^j.^g
nej^iocios pediaó a íua pre-

lença.

Mnlaca foílentou hum novo, cerco
""' /''

~ no Vice-Reinado de D. Antaó. O
TAO DE j^^. d'Achcm íe tinha ido alli apre-
TsoKo-

fenrar 5 conduzindo com íigo as luas
íHA VI-

j^^if.jjres , e 03 [cus filhos, como hum
cE-REi.

j^Qj^-jgi^-j ç^'^J,Q preíimiia de* a tomar
íe2;nramente. L). Leonís Pereira f^izia

huma feita fora dos muros em honra do
nacimenrodTdRei D. Sebaftiaó , quan-

do a frora dos Achcneles appareceo.

Só D. Leonis fe naõ perturbou nada:

continuou o íeu jogo de canas , e

antes fc aproximou hum pouco mais"

á praia , como para dar a enten-

der ao inimigo , que o remia pouco.

As fuás forças craõ com tudo formi-,

dáveis. Rfi:a confiança do Governador
foi hum fel is prcfiigio da vi6}oria. Com
ríícito o Rei d'A.chem depois de di-

verfos arraqucs , em que elic femprc
ficou de baixo , foi obrigado a aban-

donar a emprefa aures da chegada do
íoccorro ,

que o \' ice- Rei enviou das

lndi;is, e da vinda das tropas que o
Rei
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Rei <d'Viantaiia, alliado por cntaó dos

Portuguezes , condufia pcíToalmente. Ann. de

O Rei d'Achem perdeo ncfte cerco ]. C.

4(à homens , e o Prirxcepc feii filho 1568.
que elle tinha provido no Reino d'Auru.
^ /-v T J- TJ t J TI' J D. SEBAS-

Os índios Idolatras da Ima de ^
Salfettc, onde a té fazia grandes pro-

greíTcs , tinhaó entrado a moleílar os

novos ChrilVaós , e demolirão alzu- '
'•

, ,- 7 ' T- I
tao de

mas das íuas i2;re]as. Hum tal atre-
a 1 J ij NOKO-

vimcnto iníiammou o zelo dos rori:u£;ue-

zes , e principalmente do \ ice-Rei
,

que era cheio de piedade , e dava

hum grande favor a ludo o que per-

fencia i Reji^^iaõ. Enviou finalmente

tropas para á íiha , onde deílruiraó

tocos os monumentos da Gentilida-

de , e arruinarão mais de 200 Pagodes.
Foi eil:a huma das ultimas coilas

que fe fizcraó no Vicc-Reinado de D.
Antaó de Noronha , o fucceíTor do
qual chegou no mez d'Outubro d"epLe

mefmo anno. Entregando-lhe Noronha
o Governo na forma ordinária ,

fe embarcou para Portugal , onde naõ
'chegou

5 pela morte lhe atalhar o ca-

minho. Tinha fervido bem nas índias,

e tinha adquirido honra cm todos os
empregos que alli teve , e fe tinha

principalmente diftinguido pelo feu

grande defentereíTe.

1 ii D.
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CE-REI.

1:52 Historia dos Descobrimentos

D. Luiz d'x\taide Conde d'Arou^
-^^^^'•^^ gia foi o fucceíTor de Noronha , e
J- C. Q primeiro Vice-Rei que enviou D.
1568. Scb.iftiaó , fora já do poder dos feus

D SEBAS- '^''J'^0^*^^' Eí"^ ^^^ ^^""^ homem de me-
,.'"'„.. rccimenro , e tal como o reqiieriaõ asllAO Kí:.1

. n •
j

^ r t

circunitancias do rcmpo para a lalva-

D LU z
Ç^'^ ^'^ ^'"^ Naçaó. Era ja bem conhe-

D*E -A
-^'"^^ ^^^ índias, onde tinha fervido

com trc> Vice-Reis , ou Governadores,
rinna-ie diítinguido em Afrrica , po-
rém principalmente em Alemanha na
guerra que o Imperador Carlos V. fez aos

Lutheranos confederados. Enviado por

Embaixador a efte Principe , e cfie-

gando pouco antes da batalha em que
o Duque de Saxe foi desfeito , e fi-

cou prefioneiro, elle quiz abfolutamen-

te ter parte neíia acçaõ. O Impera-
dor lhe fez prczente d'hur(i beliííimo

cavallo , c das fuás armas ,
que elle

em.pregou muito bem nefl:a jornada
,

falvando a Águia Imperial. O Im-
perador para recompcnçar o feu valor,

o quiz arm.ar Cavallciro com a fua

maõ
j
porém elle rccufcu eíla honra,

e caufou ciúme a eílc Principe , di-

fendo-ihe que tinha íido armado Ca-
valleiro no monte Sinai por D. Efte-

vaó da Gama , o que efte Principe

naó pôde deixar de lhe invejar para

fi
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fi mefmo , aííim como já notei em
feu lugar. Ann. de

Os Autores Ponu^uezes refpeiraó J. C.

D. Luiz d^Ataide como o reilaurador ir(SS.
da lua Naçaó nas índias , e o com.-

paraó a NoCjOU a Deuccaiiaó depois ^--f^-

CO diluvio 5 o que pode fer verdade;
'^^-'^^^

porque no Teu rempo carregarão gran-

des negócios lobre os íeus hombrcs , e ^' ^^'^

porque as coifas foraó redufidas a huma ^^ -^^""^ '

rai firuaçaó
,
que outro qualquer , a naô ^^ ^^'"

fer elle , ficaria talvez fubmetido , e ^^^ ^^

fem elle os Portuguezes teriaó che-
-^'^''^^^'

gado ao momento da fua total ruma. '^'^''-^ "^'''

A Monarchia Portugueza , mui- c^'^^^*'

to pequena para fuílcntar tantas con-

quiilas 5 e prover no mefmo tempo
em tantos lugares , e precizoens dif-

ferentes , fe cançava por fi melma , e

iicava . abatida pelo feu próprio pezo.

O íim do Vice-Reinado de D. Conf-
lantino he confiderado como a época
em que naó havia ja nenhum dos ci-
meiros ConCiUiftadores , que tinhaõ íer-

vido com 03 Almeidas , e os Albu-
querques. A maior parte dos Portu-
guezes do ferviço tinhaó nacido na
índia. Conhecia-fe já huma grande
dificrença entre acuelles , e o pecjueno
numero dos que vinhaó do Reino. A
abundância , e as riquefas tinhaó en-

e,oI-
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-—-í . golfado os primeiros em hum fauílo ,•,

Ann. de e em hum luxo , que juntos com a

J. C. doçura do clima , os tinhaõ inteira-

j.^g mente enfraquecido. Pelo contrario os

feus inimigos fortalecidos pelo concur-
r. SEBAS-

|-ç^ de muitas Naçoens beliciofas , ef-
11 AO REI

^.y^,^^Q guerreiros , e animofos pela guer-,

ra, que os Portuguczes lhes tinhaó fei-,
r. LUIZ

^Q ^. g tinhaó tirado forças das íuas
PE ATAI-

pj.Qpj,:.^3 perdas. Sem embargo diílo ,
x>E c.oN-

çQ^-y^Q ç([q^ confervaraõ fempre huma
DE DE

niuito grande fuperioridade á fombra
ATOU-

^.^^ ç^^^ vidlorias paíTadas , e de ai-;
GUIA VI-

gyjYias mediocres vantagens prefentes,
CE-&EI.

i^^-iyia^ fempre entre elles indifcretos ,

e pouco prudentes , que continuarão

a irritar as Naçoens índias , e pelo

}ugo odiofo que elles agravavaó febre

os feus amigos , e fobre os feus ai-

liados 5 e pelas vinganças exceílivas que;

exercitavaó com aquelles que lhes fa-

ziaõ algumíi refiílencia ,
principalmen-

te quando fcntiaó que eíles inimigos'

naó craó capazes de lhes refiftir mui-
to tempo.

O Negocio de Calicut tinha fido.

dçfta natureza. Odiofo para os Portu-
guczes que ó tinhaó movido , tinha re-

dundado em feu proveito , porque eí-,

te Eftado muito pequeno para lurar

com forças fuperiores ás íuas , naó ti-

nha
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nha conCez,u'iào mais que novas infe -

licidades, emprehendendo fuíleiítar a Ann. de

iulliça da fiia caufa. Porem o ódio J. C.

ijefta guerra , fazendo imprclTaó em to- 15^8.
da a parte onde íoi levado , os maio-

res Principes do Indoílam fe ligarão ,
^' ^í^^

para protegerem a caufa dos fracos ,
^'"^ ^'^^*

que confioeraraó como cíiiifa commu a.

Antes de hir relatar hum fujcelfo ^* '"^'^

que poz a Naçaó Portu^ueza proxi- ^^ "^^^ "

ma a perder-fe nas Índias , e que foi
^^ ^^^'

também o ultimo esforço do feu valor, ^^' ^^

ou do juizo do General que a commán-
'^'^^^'"

dava, nos he precizo remontar a tem- ^^'-^ '^•"

pos fupcriores , c repetir as couzas
^^"^^**

hum pouco mais de longe.

A guerra que tinhaó tido entre íi

anti,^amente os Reis de Decaó, -e de

Narfmga , dois dos mais poderofos

Princepes do Indoílam , ficou como
fufpenia , ou anrortecida pela divifaó

que fe fez no primeiro d^eíles dois

Éllados j o que acconteceo pouco antes

do tempo da chegada dos Portuguezcs

ás índias. Os Senhores particulares

desmembrando efte Reino em muiíos

pedaços , aííim como já diíTe , cites

Senhores fe combaterão muito tempo.
Em fim eflando redufidos fó a três

principaes , eftes ^ Principes fe reuni-

rão. Eraó eíles o ídalcaó, Nifamaluco,
e
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e Coramaluco ,
que fe concertarão de-

Ann. de pois para entrarem no Reino de Nar-

J. C. íinga 5 como íizeraó com huma feli-

1568. cidade muito maior do que podiaÓ

eíperar. Conta-fc que o feu exercito
D. SEBAS- 1 (,, 1 •!

era de $00 cavalos , trezentos mil
TiAO KEi

if^f^j^^gs, com hum numero prodigiofo

d'Elephantes , e de peças d'ariilheria.
D. i-uiz^^j^^.^^^_jl^.^j^ j^ç. j^ Narfmga de ida-
DEAiAi-^g

de 96 annos, porém robuíío ainda,
DE co>.-

^ chcio de valor , íe pôz em campo
^^^ ^^ com hum exercito ainda fuperior ern
Arou- numero, e veio fahir-lhes ao encon-
cuiA vi-j.j.Q^ Tinha-cs ja reduzido a hum triíle
ct-REi.

^{].^^^Q^ quando a forte das armas, que
he jornaleira, lhe arrebatou todas as

fuás vantagens em huma batalha de-

clfiva : onde perdeo o Reino com a"

vida , fmco mezes depois os Prince-

pes ligados fe fizeraó fenhores de Bif-

naga Capital do Reino. E poílo que
os vaííalos do Rei vencido d'alli tivef-

fem tirado todo o thefouro das fuás

pedras preciozas ,
que querem que

loíTe mais rico, que os de todos os Reis
da índia juntos , e mil e quinhentos

Elcphantes carregados d'Ouro , e de
eifciros preciozos , os vencedores a-

charaó ainda no faque d'eúiÃ praça ,

riquefas immenfas. Com iílo o Reino
íle Naránga iicou taó ^ibatido que ner

nhum
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nKum dos fobrinhos do Rei defunto , ^
^ue reparciraó os leu:. E Trados , oufouANN. de.

tomar o titulo de Rei; e aquelle c^ue J. C.

as iuas terras ie acharão mais vifiniias jr^B.
ao Idalcaó ^ foi cbrizado a razer-fe feu

tributário.
^

^- ^^-^^^

Soberbos cem eíles progreíTos , '^'"^^ ^^*

e com a teli-icaJe da fua uniaõ , o

IdrJcaó j e Nifamaluco íe concertarão ^* ^'-''^

tanibeni , p..ra voliarem as luas armas ^^ -^'í^-^i*

contra o? Porcu^uczes , cos quaes naó °^ "con-

pcdiaó lofrer já as altivezas , e cru- ^^ ^^

cidades. E ccmo tinhaô poucos portos, ^i^u-

determinaraó fazer entrar na íua liga ^^''"^ ^^^'

o Samorirn
,
que rinha fempre á maó ^^'^^^*

huma crjantidade de frotas , e de ar-

madores. 55 A guerra devia fazcr-le

5, até a deftruiçaó inteira dos feus ini-

5, migos. Cada hum dos Reis alliar

5, dos devia fazer a guerra em pciToa,

3, e entrar ao mefmo tempo em cam-

5, panha com todas as íuas forças. Ti-

5, nhaó repartido entre íi as fuás con-

33 quilhs futuras. A Ilha de Gua, Onor,

„ Bracalor , e as terras vifínhas deviaó

,5 pertencer ao Idalcaó. Chaul, Damaõ,
55 e Baçaim a Nizamaluco. Cananor,

„ Mangalor , Cha'Ie , e Cochim ao

3, Samorirn. Nizamaluco devia com.e-

3, çar pelo cerco de Chaul. O Idal-
,

33 caó peio de Goa. O Samorim pc-

„ lo
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•
3, lo de Challe , e devia além d'iíl(>

Amn-. de „ meterfe ao mar com as fuás armadas.

«

J. C. „ E para que o Vice-Rei naó foubef-

15(^8. 55 fe aonde acudiíTe, e foíTe embaraça-*

D. sEB\s- '* ^^ P^^^ divifaó
, que devia fazer das-'

tiaÓ R 35 ^"^s tropas , tinhaó feito entrar nít*

„ liga o Rei d'Acbem , que devia íi«^

„ tiar Malaca , e haviaô folicirar a*

^^ ^ , _ „ Gram-Senhor para fazer diverfaó da

^^ * _" „ parte do Golpho Perfico do Rei-

PE DE 5, no de Cambaia. Em fim nenhum^^

„ dos Principes ailiados devia retirar-^

GUIA - " ^*^ ^^ ^^?>^ ' P''^^^ ^^^^^ ^ ^^" trata-

í

do á parte , e devi ao tomar 5 an-

5, nos antes para fazerem os prepara-

3, tivos d'efta guerra , cujo projedo

3, em todo aquelíe tempo , devia con-

3, fervar-fe muito fecreto. „
Havia perto de 4 annos que eíle

tratado eftava concluído , e que os

preparativos fe faziaó alli com todo o
legredo ajuílado , quando D. Luiz d* •

Atai^de chegou ás índias , de forte que^
ainda naó tinha bem comprido hum'-

anno quando arrebentou a conjuração.

Eíle tempo lhe era neceífario para'

reílabelecer os negócios
,

que eftavaõ '^

em muita defordem. A fortuna lhe

aprefentou com iílo novas conjun-

turas 5 que o obrigarão a fazer pre-

parativos 3 os quaes naó tendo fervi-

do
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c^.o para os grandes projeclos (]ue ellc -,

mecíitava , fcrviraó inliniramente '^ara Aní:. de

a necelíiclade a que íe achou reduíiQQ. J. C.

Para perceber bem o íeguimento j^^g^
de rodas eftas coifas , nos he precifo

tornar rambem ao Reino de Cambaia, ^* '-p-^^-

que tinha tomado huma nova face , e. '^^-^^ ^^^

onde fe tinhaó feito grandes mudanças
Chinguifcaó depois do aííacinio ^- ^^''^

cometido na peífoa de Cedcmecaó feu ^^ atai-

tio 5 fe tinha feiro taõ podcrofo no ^^ ^^^'

Reino 5 qne afpirava abertamente a ^^ ^^

por a Coroa na fua cabeça. Desba- atou-

ratou logo os dois Governadores Abi- guia vi-

xms 5 Alurcaó , e Jufarcaó , que na t-E-f^E^»

frencede fcte5 0u ©iio mil homens, for-

mavaó hum Eílado independente , e

fe aprovei tavaó das divifoens ,
poado-

fc da parte do mais forte , ou do mais

fraco 5 coníorme o que melhor convi-

nha aos feus entcrcífeo. Chin^uikaó
voltando depois as fuás armas viclo-

rio'as contra Itimiticaó, que ellava ííe-

nhor da peífoa do Soberano , o re-

dufo a acceitar hunia batalha , e o del-

truhio inteiramente. Itimiticaó era hum
índio , nafcido de parentes Idolatras y
homem de fortuna , que fe ti-iha fei-

lo conhecer no tempo de Sultaõ Ba-
dur , o quril mais politico

,
que valen-

te , tinha fempre de tal modo condu-
11
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fido os feus negócios
, que tinha che-

DE CON-

DE DE
ATOU-
OUIA VI-

CE-REl.

An'n. de gado aos primeiros poftos no reinado,

J. C. de Mâhmud , fucceííor de Badur , até

15^8. entaó ,
que depois da morte d*efte

^

venceo as preferencias para á Regen-
D. SEBAs-

çi^ ^ e chegou em fim a fazer-fe Se-
iiAO REI

j^i^Qj. ^^ pefToa do moco Monarchai
Tendo aííim tomada a auaoridade íbbrí

D. Lviz
^g £ç^jg competidores , íoube de mo^i

DE ATAI-
^^ embaraçar huns com os outros

que os pôz a todos no ponto de fe^

(ieil:ruirem mutuamente , e confeguio^

ifto por diverfos meios , fempre de,

modo que naô apparecia niílo , fe naó
pelo zelo que moílrava tomar nos feus

entereíTes.

A reputação em que eílava Iti-

mitícaõ d'nomem de juizo , naó fer-

vio pouco para o confervac no feu

pofto, porém os ciúmes da Corte ten-

do-o attacado , meterão tantas rufpei-

tas no eípirito do moço Rei , que
efte Principe refolveo desfazer- íe d*

elle , e o teria confeguido, fe elic o
naõ tiveíTe acautelado , fazendo-o cahif

em hum laço no qual efte Principe foi

morto. O Reino de Cambaia achan-
do^fe entaó fem Senhor, todos os pe-

quenos Tyranos que alli fe tinhaó ef-Í,

tabclecido , começarão a levantar mais'

a cabeça ^ e largarão a rédea á iua<

am-
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ambição. Itimiticaõ era também o mais --

poderofo , e confervava Iiuma grande Ann. de

fuperioridade , até que experimentan- J» C.

do do mefmo modo as dlígraças da 1568.

Fortuna , foi desbaratado^ por Chin-

^uifcaó. Porém ainda entaó elle naó le p- sebas-

perdeo , e recorreo aos feus artifícios or- ^iao rei

iinarios. Fez femblante de querer iub-

meter-íe ao vencedor , e obrigou os ^' ^^^^

dois Generaes Abixins a fazer o mef- ^^ atai-

mo. Chinguifcaó da fua parte fingio ^e con-

ipprovar hnma conciliação ,
que pare- ^^ ^^

:ia muito bem condufir para á fua atou-

profperidade. Com tudo como a má guia vi-

iC era o principio de todos os movi- ce-reu

mentos d numa parte , e d'outra , com
as apparencias c3a mais bela reunião •,

irmaraõ mutuamente laços. Chinguif-

caó tinha, dado ordens lecretas para

Fazer matar os Generaes Abixins na

Cidade d'Amadaba , Capital do Rei-

no de Cambaia , em huma fefta que

devia alli fazer-fe , e para onde fe ti-

nhaó convidado. Itimiticaõ , e os dois

Generaes cfperando algum.a coifa fi-

milhante da parte de Chinguif-caó ,

determinarão também faze-lo matar no
caminho. Chinguif-caó que fe avan-

çava para Amadaba , fazendo conta

com o fucceílb da fua traição , foi

tomado pela dos outros , e affaci-

na-



14 2 Historia dos Descobrimentos

nado. Os feus thefouros foraõ logo apa-

Ann. de nhados , e as Aias tropas achando-íe

J. C. lem Chefe , atracadas inopinadamen^

1^68. ^^ ^^ cfuanro defte aíTiicinio , foraó

também ticci padas , e depois incorpo-
D. sEBAb-j.^^^|^^g

^^^ liuma efpecie de tratado nas
TiAO REi^j,^p.^g ^^g matadores do fcu General.

Depois da deílruiçaó eíl:e tyra-
D. Luir

j^ç^ ^ Itimiticaó vendo bem que o Rei-
DEATAi-j^Q de Cambaia flii6iuana íempre errt
r>E coK-

j^y^-,^3^ efpecie de incerteza entre di^
DE DE

ferente> Senhores , em quanto naó viO
ATOU-

/%.j-j^ fobre o Trono o fangue doá'
GUTA vi-i^^.jg Sobranos , teve audácia de fuppôr
CE-REi.

j^^^j^^ ^ij^Q ^ Sultaô Mahmud , e elco-

Iheo para figurar ncíle lugar hum dos'

feus próprios , que tinha feito crcaf

em fegredo , e que ninguém ílibia qué
lhe pertencia. Fingio a fabula confi

tanto artificio
,
que efte menino foi

reconhecido peio nome de Sultaó Ma-''

dre-Faxa j e como era de muito bela

prefença , e na idade de dez annos
que entaòtinha, moftrava grandes eQ^

pcranças , o povo fe declarou a feu

fevor , até moftrar que amava o fea

engano.

Com tudo o Soberano d'huin

Reino firuado entre o de Delli , e dá
Cambaia , chamado Miram

, que áeU
cendia por linha direita dos Reis òé

Cam-
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Camjaia , tendo hum entereííe muito

oppofto á velhacaria d'efta fuppoziçíió , Akn. de

concebeo o diíignio de tornar a en- ]. C.

trar na herança de feus pais , e jul- 1^68.
gou que lhe feria fácil de confeguir

le podelTe obrigar os Portuguezes a
^* ^P"^^'

ajudalo na fua emprcza. Para eíie ef-
"^^^^ ^^'

feito enviou muito iecretamente feus

Embaixadores ao \^ice-Rei ,
para lhe °* ^^'^

expor a juftiça das fuás pretençoens ,
^' ^'^'^^'

e Oiíerecer-lhe no mefmo tempo mui- ^^ ^^^'

to grandes vantagens pelos loccorros ^^ ^^

que efperava. ., Eftas vantagens con-'^^^^"'

5, fiíliaó na ceíTaò que Ihe^ íazia do ^''''' ""''^

3, Porto de Surrate , e doutra praça
^^'^^^*

„ que lhe conviefe á fua efcolha fobre

5, a Cofta de Cambaia, Obrigava de

3, mais a dar-lhe duzentos mil cfufa-

„ dos em dinheiro , para ás defpeza^

5, da guerra
,
pagos adiantados , e que

35 devia enviar a Damaó , antes que

55 O Vice-Rei fizeíTe coifa alguma do

55 que fe lhe requeria. Confentia igual-

35 mente que fe apoderaííe logo das

35 duas praças prometidas , e em
35 fatisfaçaó d'iílo naó lhe pciia mais

35 do que 5C0 homens debaixo da con-

35du6la d'hum bom OíRcial5 os quaes

35 feriaó fuftentados á fua cufta. Deze*

j5 iava também ter com clle huma pra-

35 dica em alguma parte de Canibaia,
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_„que cUe qui.zeíTe cfcolKer ,para tra-* '

Ann. de 55 i^''ii*cm ambos febre eíle negocio/]

J. C. 55 "^ ^^^^ ^-'^c pe-dia também muita;

^n „ grande íeí^redo , a fim de poder o-^

^ * „ brar d'accordo , e furprender os ty-^

D. SEBAs-^^ j.^^^Q3 Jq Reino de Cambaia, qi:e
TIAO REi^^ ^^Q cfperavaó efta irrupção. Pediaíhe

„ com tudo (|ue naó emprebende-fe
D. LUIZ

^^ ni.á^ , íem ter novos aviíos da fua
r>E ATAi-^^

p3^j.fe ^
porque antes de começar ef-

DErcoN-
^^^Q gr-i^de negocio, lhe Eiitavaó ain-

^^ ^^ „ dí? algumas medidas para tomar , e
ATOU-

^^ certas coifas que ajuílar. „ Eftes of-
GUIA VI- Jg,.gj^i„^2^^Q^ eraó muito vantajofos pa-
cE-REi.

j^^ que o Vice-Rci os defprezaíTe , de .

forte que refpondeo a efte Príncipe

conforme em tudo aos feus defejos ,

e defpedio os feus Embaixadores mui-

to fatisfeitos.

Depois da morte de Cbinguifcaó,

Roftumecaõ , e Agalucaõ dois dos feus,

OíKciaes ,que tinbaõ por feu refpeitO:_

as duas praças de Baroche , e de Sur-

rate ,
que lhes tinha confiado , íè fub-

levaraó , e fe fizeraó fortes cada hum
na fua Cidade com as tropas que ti-,

nhaó ás fuás ordens. As tropas dos

.

Mogols
,
que corriao o Reino em nu-,

mero de mais de três mil debaixo d*

.

lium Chefe independente , o qual af-

,

pirava a fe apoderar d'liuma porção .

d'ef-
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íl'eíla bela Coroa , ou meímo chegar

a pola fobre a cabeça , foraó cahir Ann. cie

fobrc o primeiro ^'elles dois Capitaens, J. C.

e o fitiaraó em Baroche. Roftume- 1559.
caó opprimido , ie encaminhou ao Vi-

cc-Rei, fazendo-lhe fabcr que lhe en- °' sebas-

tregaria a praça, antes do c]ue confen- ^*^^^ ^e»

tir vela no poder dos Mogols. D.
Aires Telles de Menezes que lhe foi ^- ^^'^

enviado , naó fómence lhes fez levan-"^^ atai-

tar o cerco , mas também os deitou ^^ ^^^'

fora de todo o território de Barroche, ^^ ^^

onde tinhaó fortificado alguns poílos. atou-

Roílumecaó livre d'hum inimigo que ^^^^ ^^"

o cançava , moílrou bem o feu reco- ^^~^^^'

nhecimento pagando groíTanaente as

defpezas da armada j porém naó
foi taõ dócil á notificação que lhe fi- 1568.
zeraó para entregar a praça. Ufou if^f^.

de demoras , e guardou a coifa para

o anno feguinte
, prevendo bem que

teria ainda precizaó dos Portuguezes.
Porem o Vice-Rei picado da fua má
fé , naó quiz mais ouvir falar em en-
trar com eile em algum tratado. Os Mo-
gols naó ignoravaó o feu defcontenta-
mento , voltarão fobre Roílemaçac, e o
attacaraó de taó perto ella vez , que
o defpojaraó.

Agalucaó eílava mais focegado
cm Surrate. Procurava confervar-fe
Tom. IV. K com
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7 com os Portugnezes , e tinha feito pe-»

Ann. cie ciir ao Vice-Rei paikiportes para en-

J. C. viar dois navios a Meca. O Vice-

ir^io, Rei cftava defcontente d'elle
,
porque

tinha enviado ao Rei d'A-hem hum
D. sF.BAs-

j^^^,:q carregado d'artirneria. O Vice-
TiAO REI

j^^j eftava alem d'ifto mal informado,

fuppondo que Agalucaó , naó julgando
^* ^^'^^ poder coníervar-íe em Surrate , pen-
DL ATAI- |-^^.^ retirar-fe para Meca com todos
^^ ^°^""

os feus cíFcitos. D. Pedro d'Almeida-
^^ ^^ o dcfenganou fobrc efte ponto : nao
ATor- obílante ifto o Vice-Rci deo ordem
GUIA VI-

^ Almeida, que nunca mais deíTe paíTa-
cE-REi. pQrres

5
que vigiaííe os navios , def-

confiando bem que os carregariaó , e

que naó deixafic de os tomar , tanto

que fe fizeíTem á vela , o que Almei-
da executou no mefmo tempo, que
Aires Telles de Menezes hia dar foc-

corro a Rcílamecaó. As duas prefas

fcraó eftimadas em cem miJ cruzados,;

pondo as fizendas no mais baixo pre-

ço , fem falar no cafco dos navios dos-

q^:aes hum era do porte de mil to-

neladas.

Eíla tomadia foi d'hum grande

foeco rro para o Vice-Rei, para fuprir

as defpezas das grandes arm.adas

que tinha no mar de todas as partes,.

e d'outra mais confideravel , que pre--

pa-
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parava ainda. Com tudo cíle neso-

cio embaraçando Agaiucaó com os Akn. ue

Porniguezes 5 eílavaó á lerta da parte ]. C.

^e Damaó 5 e em toda a vifinhança 1-69.
dévSiirratc. O Vice-Rei foi obrigado

porXiib a enviar huma frota ao Goi-^' £^;,V.

pho de Cam.baia. Nuno Vciho rerci-

ra que a commandava fez raò boa 2uar-

da , e conlervou também os léus navi-
*,,, ^--^ ... * DE ATAI

os a huma parte, que os inimiiros nao

Ihe tomarão nenhum , e da ow.tra os

apertou tanto ,
que como naô podia

^.^,^^_
entrar nem fahir nenhum Navio mer- "

.

cante no porto de Surrate , A^alucaó
Toi obrigado a recorrer ao òamormi para

o tirar da oppreíTaó. O Samorim citava

muito inclinado a dar-lhe goílo ; po-
rém elle mefmo eftava apertado por

D. Diogo de Menezes , que correndo

a Cofta do Malabar, lhe tinha toma-
do, ou queimado quantidade de embar-
caçoens no mar , e nos íeus portos ; e

deífolado muitas povoaçoens , e tinha

mais que penfar nos léus próprios ne-

gócios
5 que nos d'outrem. Com tudo

a cubica que tinha de íbccorrer Aga-
lucaó , e a efperança que aquilo mef-
nio faria huma diverfaó favorável aos
léus intereíTes , fez com que elle

deííe ordem a aprontar hum.as vinte cm-
barcaç^oens , as auaes juntas ás d^A^a-

'K il li^
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.
lucaó poderiaõ fazer cara a Velho Pe-

Akn. lie reira , e dar-lhe caíTa.

J C ^ Vice-Rei fendo d'iílo infor-.
*

^ \ mado , enviou ordem a Velho que fc
^ 5"9 retiraííe a Damaó , onde elle naó foi

D. SEBAS- inútil. Álvaro Pires de Távora
, que

tíaó rei tinha fuccedldo no Governo d'cíla

praça a D. Pedro d'Almeida , fendo

r. LUIZ iatigado da vifinhança da Fortaleza de
DE ATAI- Parnel, fituadaa ^ legoas de Damaó , e

DE coN- que lhe dava huma muito grande fugei-

DE DE çaõ, formou o difignio de a tomar a

_j\Tov- hum OíHcial Mogol , que efcoan-

GuiA VI- do-fe á obediência do feu Chefe , fe

cE-REi. tinha apoderado delia. A Fortaleza ef-

lava fobre huma montanha de quaíi hu-

ma legoa levantada , e muito eícarpada.

O Oííicial Mogol alli tinha cem cavai-

los 5 e perto de 7 ou 8 centos homens
de pé. Velho foi encarregado da co-

miíTaó
i

porém como ignorava que a

praça eílivcíTe taó forte, e a guarnição

raó numerofa, teve trabalho a primei-

ra vez para íahir d'ella com honra ,:

e voltou fem fazer nada. Voltando a

ella fegunda vez com duas peças de
artilheria , e maiores forças , bateo a

praça por 8 dias. Os Mogoís naó ou-

fando efpcrar hum aííalto , a abando-
narão de noite , e o forte foi arra-

iado.

O
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O Forre cl'AlT^irim era em refpei

ro a Baçaim , o que o Forte de Par- Akn. de

jiel era em relpeito de Damaó. Os ]. C.
Portugiiezes o tinhaó tomado no tem- i^6q.
po de Francifco Barreto , e nelle ti-

nhaó huma pequena guarnição com- °* ^^ebas-

mandada por André de Villalobos. Os ""^'^^ ^^^

Reis de Colos , e de Salcete , a quem
efte Forre fervia de freio , fe tinhaó^* ^^'^

ligado para o tomarem. Villalobos fe ^^ ^tai-

detendco bem até á chegada d'hum ^^ ^°^''

novo foccorro de 8oo homens ,
que o °^ ^^

Vice-Rei lhe enviou. Martim AfFon- ^'';^'''

fo de Mello Governador de Baçaim ,
^^^'"^ ^^^

D. Paulo de Lima, e ]oaó de Moira '^E"^^'-

eraó os 3 Chefes que o condufiaó. El-
les naó fe contentarão de pôr em fu-

gida os íliiantes , feguirao-nos ainda

muito no interior das fuás terras , on-
de pozeraó tudo a ferro , e fogo.

O Rei de Tolar tmha feito hum
infulto ao Vice-Rei, naó fomente re-

cufando pagar-lhe o tributo ordinário;

mas ainda peio modo indecente , com
que recebeo a carta que lhe efcreveo

a efle refpcito. O Vice-Rei para o
punir , reíolveo tirar-lhe a Cidade de
Bracalor , onde tinha tratado corref-

pondencia com quem alli commanda-
va. Bracalor era numa Fortaleza conf-
truida á moderna na entrada d'hum rio

en-
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- entre Goa , e os Eílados do Samo-

Ann. de rim. D. Pedro da Silva Menezes en-

]. C. carregado da expedição , naó encon-

^ trou íilli refiílencia alguma. O Com-
^^ ^* mandante foi fiel na fua traição, mais

D. sEBAS- ^Q 200 pcíToas y que eftavaó na praça
tiaÒ rei ficarão mortas , ou apanhadas , antes

de poderem porfe em defenfa. Porcni
T>. LUIZ os Keis de Tolar, e ãc Cambolim ten-f

DE ATAI- do vindo aprefentar-fe nas duas noites

DE coN- feguintes com tropas que ajuntarão ,

DE DE cujo numero crecia a toda a hora ,

ATOU- Siiva naó julgando poder-fe alli con-
GuiA vT-fcrvar , abandonou a praça , levando
cE-KEi. comfigo toda. a artilheria , as armas ,

e as muniçoens.
Naó podia haver mais attençaó que

a que tinna o Vice-Pv.ei a todas as fun-

çoeiís do feu minifterio , e he fem
duvida digno de admiração , que vif-?

ta a fituaçaó em que eílavaó as ín-

dias 3 a extinção dos dinheiros d'El-

Rei 5 podeíTe em taó pouco tempo pôr

a marinha em taó bom eftado , e aug-

mentar em tudo a gloria da Naçaó
Portugueza , como elia o eílava cntaó.

E nléni das expediçoens que tinha

feito para Malaca, e as Ilhas do Sun-
da 5 tinha também :5 ou 4 Frotas mui-
to numerofas, e bem preparadas ,

que
tomavaó todo o mar , defde a Penin-

fu-



DOS PORTUGUEZES, LlV. XIVí 15^

íuhi do Ganges, ate as gargantas do mar -

Roxo. ' Ann. de

Todas eftas frotas er-tó indcpen- J. C.

dentes da que preparava para fi , con- ^ .^^^
forme o tratado fecrero entre cíle , e

Miram. Confiltia ella em mais de 70 em- ^' -^^^^'

barcaçoens de toda a efpccie , a que '^^'^^ ^^^^

nada làltava. Ainda que conforme
o que tinha fido regulado entre clle^, ^' ^^'^^

naó fe devia mover elie fem hum no- ^^ atai-

vo aviío 5 com. tudo como naó queria '^^ con-

que o apanhaííem deíapercebido , nem ^^ ^^

correr os riícos de perder os oiiereci-
-^'^°^"

mentos vantajozos que íazia eíte Frin- ^^^''^ "^'^"

cjpe 5 fe tinha fempre preparado anti- ^^"^^i*

cipadamente para efhr pronto ao me-
nor íignal.

O aviío de Miram tardava. O
Vice-Rei temendo enfraquecer elle mef-
mo, e de ver abater o valor de ran-

tos valerozos que ajuntou, que eftavaõ

impacientes, íahio para o mar largQ,

e navegou para Onor
,
que era do do-

minio da Rainha de Garcopa fempre
rebelde. Depois d'huma leve refif-

tencia ,a Cidade foi abandonada dos ha-

bitantes, entregue ao laque, e redu-

fula a cinzas. Era beia , rica , e- po-
voada. A Fortaleza fopportou o fogo
da artdheria

,
que a barco por efp iço

de 4 dias , e fe rendeo por capituia-

çaó.
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çaó. Jorge de Moura foi deixado;

Ann. de nella com 400 homens de guarnição

J. C. ametade Portuguezes.

1^60, DOnor o Více-Rei paíTou a Bra-

calor. Os habitantes alli eílavaó altivos
D. SEBAS- j^p^-g ^^ retirada de D. Pedro da
TiAO REi^-J^^^ Defenderaó-fe também no prin-

cipio , e Henrique de Betancurr que
r. LUIZ

çij^|^2L faltado primeiro cm terra , foi
DE A'AAi-j^^^j.j.Q combatendo com valor. D. Pedro
DE coN- ^^ ^11^^ £q| q primeiro que franqueou
^^ ^^ as trincheiras. Foi bem íullentado pe-
•^'^°^'

los que o feguiaó. O combate foi por-
GuiA vi-í^.^^çj j^ parte a parte. Hum fortim
cE-KEi.

ç^yç tomarão fez abater o valor dos

inimigos. Elles abandonarão a fua For-

taleza , defconfiando poderem deíen-

deJia. Éfte gofto foi perturbado pelo

attaque impreviílo , que os Reis de

Tolar , e de Cambolim vieraó dar ao

fortim em huma noite muito efcura.

Ella foi com tudo bem illuminada pe^

lo fogo da artiiheria , e dos artifícios.

Porém Pedro Lopes Rebelo que com-
mandava a duzentos homens tendo-fe

defendido com extremo valor , eftes

Principes difgoftozos com o infelis fuc-

ceílo da fua emprefa , requeraó a paz

,

a qual lhes concederão , augmentan-
do-lhes o tributo que tinhaò coílume

de pagar. O Vice-Rei traçou o plano

d'hu-
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(i'huma nova Fortaleza, edemorou-re-
alli bum mez inteiro, para adiantar aANN. de

Obra com a rua prezença. J. C.

Aí'ram naõ apparecia , eo Vice- ic6o.
Rei inquieto naó podia faber a razaó.

Em fim fouhe d'illo todo o miílerio. ^; 'P"^^"

Eíle Princiue temendo emprehcnder '^'^^^^*

o negocio de Cambaia ames de eírar

feguro da Corre de Dtlli
,
julgou con-°-

^^''^

feguir ifto tratando do cazamcnto d' ^^ atai-

hum dos feus irmãos com a filha do °^ *^^^"

Rei dos Mogols. O cazamento fe fez^^ ^^

com toda a folcmnidade poílivel , mas ^^^^'

iílo foi prccizamente o que fez âbcr- ^^'^ ^^'

rar o projeclo de iMiram. Eíle irmaõ ^^'^^*'

ingrato , animado por hunia alliança

<jue lhe prometia huma grande protec-

ção , intentou tirar a Coroa a "hum
irmaó , ao qual devia tanta obrigação,

valendo-fe das forças do Rei feu cu-

nhado. Allím Miram ,
que foi logo

avifado dos feus perniciolos difignios
,

fe vio obrigado a ficar cm defcnfa dos

feus próprios Eílados , e de deixar o
incerto

, para naó perder o cerro.

O Vice-Rei naó foi mais íeliz da

parte d'Adcm , onde tinha concebido

a efpcrança de fe introdufir. Os Ára-
bes alli tinhaó degolado a guarnição

Turca 5 e chamado o Cherile , fillio

d'eífe mefmo Chefe , que o Bachá No-

li-
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••limaõ tinha feito enforcar , quando fe

Ann. de fez Senhor d'eíla Cidade pelo enga-

J. C. no que elle lhe fez. Conhecendo bem .

ic6n o Chcrife que lhe feria difícil cor-fer-^

var-fe neíla praça contra os Turcí-s ,
3D. 5EBAS- Qg qviaes naó deixariaó d*alii tornariin,
TiAO i^Ei

nioíirou ter dezejo de a entregar aos

Portuguezes , e travou com clles hiif
D. LUiz

^y^.^ intriga por meio do liei de Ca-
DE ATAI- ^^^ Çç^^ amigo commum. O \''i:e-
DE coN-

j^gj j^m tinha enviado Pedro Lopes
DE DE Rabelo com duas fnílas ligeir.i3 , é
ATOU- Qji j^ Góes com três Galioens. Ra-
GuiA vi-|^çjçj chegando a Adem converíou com
íJE-íii.1. ^ £^|j^^ ^Q Cherife , que alli governa-

va na auzeucia de feu pai : mas ou
porque efte naó tiveíTe melhor vonta-

de do que tinha tido Roíhimeçaó a

Baroche , ou porque fe achaíTe nas

inefmas circunlfancias em que eílava

Cedemecaó em Surrate , ambos convie-

raó em que era precizo efpcrar me-
lhores conjuníluras. Com tudo os

Turcos avi fados da chegada de duas

fuftas Portuguezas a Adem , armarão
prontamente nove galeras , e vieraó

ancorar no porto três dias depois que
Rabelo d'elia partio ', e como elle ti-

nha intelligencia na praça , abriraó-lhc

huma porta de noite , e fe fizeraó Se-

nhores d^ella. Ailim efte negocio en-

ca-
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calhou, o que pôie fer que nrtóacon-——

—

te^eflc 5 fe Gil de Góes tiveíTe podi-ANK. de

do abordar. Porém o máo tempo apar- J. C.

rando-o íempre da Coíla , foi obriga- r^-f-»
'

do a ganhar Diu como pode , e os

dois gaiioens da fua conferva Ormuz, ^* ^ebas-

oiide chegarão muito deílroçados. '^^^^^ ^^'*

Muito mortificado com o infeliz

fucceíío deftes dois negócios
, porem ^* ^^''^

principalmcnve do primeiro para c qual ^^ atai-

tinha feito tanta deípeza, o Vice-llei, ^^ ^^N"

dividio a fua frota em muitas efqua- ^^ ^^

dras 5
que crufando em diíFerentes pa- ^^ou-

ragens fizeraó as fuás deíToiaçoens or- ^^'^ "^*'

dinarias. EUe tomou a derrota para ^^"^^•**

(jo.i. Reconciliou no caminho o Rei
de Banguel com a Rainha d'01ala

,

cuja diícordia atrazava os rendimen^

tos das alfandegas de Mangalor. Re-
forçou também as guarniçoens de Bra-

caíor 5 e d'Onor. Temiaó-fe mais d'ef-

la ultima , por que a Rainha fcmpre
em armas u(ava da força , do engano,
e mefmo dos venenos para entrar na
poíTe , e opprlmir os Portuguezes que
a tinhaó atracado.

O Nizamaluco ,
que de concerto

com o Idalcaó tinha proje6lado a ruí-

na dos Portuguezes, morreo pouco de-

pois da vicloria, que tinhaó confeguido
fobre o Rei de Narfmga , c a con-

clu-
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clufaó do feu tratado. Eíle Príncipe
Ann. de tinha repudiado a fua ligitima efpo-

J. C. za para pôr em feu lugar huma có-

1570. mediante , molher de baixa condição

D *r -^^ quem tinha ti<áo hum filho. Como
' ^' "

elle tinha Religião, teve efcrupulo d'ef-
TIAO REI j. /. ^ ' K

te divorlio 5 e prometeo a Deos , e

^
ao feu Proplieta Mafoma

,
que le

'

, _ elle voltaffe viéloriofo do Reino de
Narfinga , reílabeleceria a fua efpofa

em todas as fuás. honras. Eíle o fez.

A efpofa repudiada temendo para íi ,ATOU- * P SiL n. 1 1 • J.
c para leu filho o reltabelecmiento d

' huma rival irritada , e poderofa pelo

feu nafcimento naó achou remédio aos
feus temores , fe naó nos feus crimes.

EUa empeçonhou Nizamaluco , e fez

reconhecer em feu lugar o filho que
tinha tido, pela audoirdade dos feus dois

irmaós
, que o favor de fua irmã ti-

nha leito prover nos melhores empre-
gos do Eftado , e que eftavaó de pof-
fe das praças mais fortes. A morte
de Nizamaluco pai naó mudou nada
no tratado feito com o Idalcaó. O fi-

lho , Principc moço quafi de 16 annos,
começando a governar fe inftruio em
todas as idéis de feu anteceííor , e as fe-

guio fempre com o mefmo fegredo ,

e o mefmo concerto.

Ainda que a guerra que eíles Prin-

ci-
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cipes meditavaó , foi caufada pelo 7^. ,

ódio que tinhaó aos Porcuguezes ,6 ,
*

pela efperança de os deftruirem , fun- •'•

dada fobre a fua uniaó,ea confiança ^57^'

que lhes tinhaó dado as vantagens d.sfbas-

que rinhaó confeguido , e as riquezas i'í-^ó rei

que rinhaó achado no laque de Bifna-

ga
,

quiferaó com tudo diçfarçala com ^' lviz

o pretexto da Religião , e da jul'-
DEAiAi-

tiça. Efte foi com eíFeito o motivo ^^ ^°^"

de que fe ferviraó para fazer en- ^^ ^^

trar na fua liga o Gram-Senhor j-^"*"©^-

Cha Thomaz Rei da Perfia , e o Samo- ^ ^'^ ^i"

rim, e o Rei d'Achem. Os Caides ,ce'Reu

os Mullas 5 e os^Cacis , dos quaes

os primeiros quefaódo fangue de Ma-
foma 5 e vivem em grande opinião

de Santidade , foraó conforme preten-

dem 5 os primeiros motores d'efta conf-

piraçaó , reprefentando o infulto feito

á fua Lei pelos Portuguezes
, que fe

declaravaó em toda a parte feus cruéis

inimigos, naó deixando nada para eílabe-

lecer a fua Religião fobre as ruinas d'el-

les , a qual hia fempre diminuindo , á
medida que a outra fazia progreílbs rá-

pidos , e fenfiveis.

He verdade que o zelo dos Por-
tuguezes em matéria de Religião era

algumas vezes injuriofo , exceííivo , e
hum pouco mais ajudado da paixaó.

Idal-



l^S Historia dos Descoerimektos

Tdalcaó efcrcvia al;^umas cartas aò Vi-*
Ann. de ce-Rei para íe queixar com juftica díi

J. C. violência que faziaó aos navios Sar-»~

1570. racenos nos portos do domínio Poriu-»

^ c^«.c ^^cz 5 onde debaixo do pretexto d*

tiaÔrei
'^ grande bem , íurtavao dos na-

* vios que alli chegavaó as meninas /.

LUIZ ^ nieninos para os inílruircm na nolTa:-

j^^ ^.^,^,_ Santa Fé, a qual naó ordena eilas

DE coN-
violências. Porém como o Idaicaô que-

DE ^^^ ^'^'^^ ^^ Vice-Rei todas as furpeitas-
'

que lhe podiaó caufar os grandes pre-

parativos que fazia , eftas cartas cra5GUIA Vi- ^ - ,
A

,
' .. , ,

E-RE
^^^ moderadas , e tao adoçadas com
provas d'amizade

,
que eraó capazes-

de defvanecerem todas as rufpeiías.

Além d'ifto os requerimentos eraó taõ-

jullos 5 que o Vice-Rei naó podia ef-

eandalilar-fe d'elles.

Como porém nos grandes ncgoci-'

os fe acha quafi fempre huma voz pre-;

curfora que osannuncia, fem que nun-

ca laibaó d'onde cila vem , o eílron-

do dos diílgnios do Idalcaó fe efpa-i

Ihou em Goa, e fe augmentou cada

vez mais , fem que dilTo podeíTem dar

alguma prova. Eíle Príncipe , cuja

idéa era furprender , tinha diííimulado

de modo , que a fua Corte mefmof
naó tinha podido penetrar as fuás in-

tençoens. E no que toca aos Porru-

gue-
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guezes os tinna encantado de modo, —
que aJcm dos motivos plaufiveis que Akn. de

•tin^a de fazer preparos pira huma J- C.

guerra eftrangeira , iKes tinha ainda 1.570.

perfuadido a neceilidade que tinha de

rubmeter hum yaíTallo rebelde , e que

paíTava por tal nos Teus Eftados , ain-

da que eíte pretendido rebelde toúe

hum dos Teus Generaes, o qual d'ac-

cordo com eíle trabalhava com mais ^^ a^-^^í-

ardof nos preparativos ,
para á exe- ^^ ^^^~

cuçió dos feus projedos. A fim de °^ ^^

cníinnar melhor o Vice-Rei, e o obri-
-^'^^°'^*

gar a apartar de Goa as poucas em- ^^^-"^ v^"

barcaçoens que lhe ficarão depois da
^^^^^'

partida, e repartiçió das fijas frotas,

lhe pedio que as qui feíTe enviar a

occupar a paíTage d'hum rio, por onde
efte rebelde devia paflar. Em fim a fua

dillin>ulaça5 foi também feita, que,
ainda que em toda Goa fe conhecei-

fem os projeCTOs do Idalcaò como cer-

tos , eftes mefmos projeclos Te viaó

defmentidos pelos valTallos do Idalcaó

vifinhos de Goa , e meím^o pelos habi-

tantes d'eíta Cidade.

Nefia occaziaó tumultuofa de
fentimcntos , e de noticias contradi-

tórias , naó eftava o Vice-Rei fem àc[-

confiança. Mas também como eilc

naó via nenhuma hoftilidade , nem ne-

nhum



1^0 Historia Dos Descobrimentos -

~ —-nhiim parecer incerto , naó podia lo-?
Ann. cieniar reloliiçaó alguma. Com tudo no

J' C. fim foi certificado pelas noticias qu&-

1570. lhe vieraó de Chaul , e da Corte de

jj^
s^B^s.Nizamaluco , onde o fegredo foi me-

tIaÓrei."^^ bem guardado. D. Luiz d'A'-HÍ-

cle reccbeo cilas noticias com aquel-

D. LUIZ -^'^ eípecie de temor que infpira a pru-

PE ATAl- t^^i^ci^ ) ^'^às lem a perturbação , e o

DE coN- ^i"nbaraço que nafcem da pufilanimida-

DE DE ^^' '^''^^ aconíCceo o mefmo ao feu

ATOU- Confeiho , todos foraõ capacitados da

CUIA VI- grandeza do objeólo. Tantas Poten-

í-p-RPi cias formidáveis ligadas entre íi , íi-CE REI» -ri r • • 1 • " rzerao lobre os eípintos numa imprel-

faó que fe checava ao medo. E nef-^

te aperto onde cada hum iul2;a*

va ver o momento btal da ruina in^

teira dos Portuguezes nas índias , to4

dos penfaraó em abandonar Chaul ,i

e outros diverfos poftos menos impor-f»

tantes
,
para íalvar Goa pela reunião

das fuás forças. „ Dizendo
; o que »

„ experiência tem fcmpre moftrado cet^

5, to he
,
que , eíla multidão de praças ,•

„ e de É^ortalezas que tinhaó íorvidtfr

„ de os enfraquecer , e que teria fi-^

3, do muito mais vantajofo á NaçaS

35 ter trabalhado em ie eftabelecec

„ mais folidamente em hum lugar, douí

,, de podeííem dominar em tudo con^'
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5, menos defpeza. Que eílavaó ainda

55 a tempo de tornarem a efte ponto, Ann. de

3, faíendo a fua Capital de Goa a Me- ]. C.

j, tropole de todas as índias , cuja Tal- 1570.
-, vaçaó, ou perda levaria cambem com

r r }
' JJ J D, SEBAS-

,, iizo a íalvaçao , ou perda de todo o -, .,

„ reíto. „
Ainda que o Vice-Rei podeííe

penfar com Confelho fobre efte prin- ^' ^
, ^

cipio que era verdadeiro , naó iuleou °^ "^^ '^
"

^ r rr ,, • de con-
que roíie conveniente naquellas cir-

cunílancias penfar d'aquella forte. Jul- ^^ ^^

gou certamente que huma refoluçaó
^^°^"

d'eíla natureza deíacreditaria a fua Na-
^^^"^

çaó, e que além do abatimento que d'if-
^^'^^^'

fo refultaria , acconteceria ainda maior
prejuizo pela fcberba que infpiraria aos

inimigos huma determinação , a qual

fó podia moftrar fraquefa , e hum ex-

ceffo de temor , e medo. Aílim con-

tra o parecer commum , fe refolveo naó

fomente a foccorrer Chaul ,
que ef-

lava ameaçado , mas também todos os

outros poftos , e naó defamparar nada.

E eíle foi inteirr^mente o fentimen-

to do Vice-Rei , do qual antes ainda de

fe ajuntar o Confelho , tinha avifado

D. Francifco Mal'carenhas , fobre quem
tinha deitado os olhos para condufir

eíle foccorro. Mafcarenhas tinha fer-

vido bem ] tinha-fe diftinguido em to-

Tom. IV. L das
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das as occafioens ; era adorado dos foi-

Ann. de dados. Fazia d'elle tanto cafo o Vi-

J. C. ce-Rei 5 que em todas as acçoens Ihe-

j^_Q^ tinha confiado a vanguarda. Aélual-

mente o tinha deftinado para hir ás
D^sEBAs-^j.^ç^g

do Norte ,
para tomaras me-^^ ^^' didas neceíTarias para huma expedi-

ção , que meditava fazer peíToalmente
D. LLTiz

çQ^j^T^^ Q ^qI cl'Achem. Porém as no-
DE ATAi-^^^g conjunturas romperão efte pro-
DE coN-

jg^ç^ ^
partio Mafcarenhas para Chaul

^^ ^^ perto do mez de Serenibro com qui-
ATou- nhentos homens efcolhidos

, quatro ga-
GuiA ^'i- leras , finco fuílas , outras muitas eni-
cE-KEi. barcaçoens carregadas de muniçoens

de gacrra , e de boca , e com as pro-

vifoens de General do mar , e ple-

no poder fobre todas as praças dó
Norte, para d'ellas tirar os foccorros

que precifaíTe.

O Vice-Rei empregou depois to-

dos os feus penfarnentos a por Goa
em eftado de defenfa , e fechar ao^-

inimigos a entrada da Ilha
, guardan-

do todas as paííagens. Logo primeiro

que tudo , proveo em Benaftarim quê
era o mais importante

,
para onde en-

viou Fernando de Soufa Caílel-Bran-

co 5 OíKcial experimentado , com 126
hoiTicns efcolhidos

, que Caílel-Bran*

CO pôz logo em acçaó para fazer duas

mu-



DOS PORTUGUEZES ^ LlV. XIV. l6^

muralhas da parte do no , huma ao «.

Norte y do comprimenro d/hum tiro Ann. de
de peça , ourra tirando para á Cida- ]. C.
de mais curta , porem muito mais t^-q
alta 5 e muito mais forte. O Vice- ^
Rei trabalhou depois com a fua acti- ^' sebas-

vidade coftumada , a fazer vir das pra- tiao kei

.ças vifiiihas os viveres , e as provi-

Ibens para hum longo cerco. Tomou d. luiz

conhecimentos de todos os armazéns, ^^ atai-

e de todos os eíF^itos ainda dos par- de con-

ticulares da Ilha , e da Cidade de Goa, de de

para d^elles fe poder fervir cm cafo atou-

de neceííidade. E porque fe^ndo a guia vi-

opiniaó cpmmum, o Gram Senhor en- ce-rei.

trava na liga , e tcmiaó que ajuntan-

do-fe a fua frota cornado Samorim,
tiveíTem muito trabalho em reziílira am-
bos refervou dois armazéns , prontqs

para o que fuccedcíTe , e deilinados uni-

camente para lervirem neíla prccizaó,

Suppoílo que houve algum fun-

damento para elta noticia , com tu-

do julgava-fe o contrario dos ru-

mores populares. He ver-dade tam-
bém que havia alguns annos

,
que o

Gram-Senhor fe moftrava muito frio

fobre os negócios que pertenciaó ás

índias , e defde o tempo do Vi-
ce-Reinado do Conde do Redondo ,

o Bachá de Baçcrá tinha propoílo ai-

L ii £um
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gum meio de negociação , em confe^

Ann. de quencia do qual António Teixeira ti^

]. C. nha paíTado á Porta , onde foi admitif

j.-Q^ do á audiência do Gram-Senhor ,
qu0

fe occupava entaó a cofer barretes pe-»
D. SEBAS-

j^^g^ Teixeira começou mal,dizenii^
TiAO RE»do„ Que o Bachá de Baçorá tinha

5, teftemunhado ao Vice-Rei das In-?

D. LUIZ
^^ ^j^^^

^ ^^ç ç^^^ Altefa dczejava paz. j,
'^^

-"^'^-"^''Solimaó fem enterromper o feu tra-

balho 5 lhe refpondeo friamente. „ E^
5, naõ peço paz a ninguém : porérni

„ íe ElRei de Portugal a quer, que m0
5^ envie Lum Embaixador efcolhido en?

cE-REi.
^^

j.j.g Qg principaes Fidalgos da fu^

5, Corte, e entaõ o poderei ouvir, e verei

5, o que lhe hei de refponder. Depois
daquelle tempo , o Gram-Senhor na^

tinha feito movimento algum. PelQ

contrario
,
por avifos que o Vice-Reí

D. Luiz tinha recebido de Alepo , de
]cru filiem , e do Cairo , fabia que a;.

Porta tinha retirado huma parte dagi

t'ropas que tinha na Arábia , e perto'

tia Perfia : Que da parte do mar Roi
xo tudo eftava muito foccegado , e quQ
Solimaó eílava unicamente occupado dq
projeéio ,

que tinha formado de tirar £1»

Ilha de Chipre aos Venefianos
,
que

afhm como n'outro tempo a Portí^

naõ tinha nunca feito grandes esfor-!^

ços
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COS da parte das índias , era para pre

iumir que fe o Graó-Senhor entralTe na Akn. de

.iiga 5 naó era mais que por huma po- J. C.
litica refinada para occupar os Foriu- i^^o,
guezes, e a fim de que elles naó voitaf-

'''

ícm as fuás armas para á parte d'A- ^* ^P"^^'

dem, e de Baçorá, onde poderiaó fa-'^"^^
^''^*

cilmenie tirar-lhe conquiftas novas , e

mal ieguras. ,

^- ^^;^^

D. Luiz difcorria bem fobre as ^^ atai-

noticias que tinha. Era com tudo mal ^'^ ^^^*

informado. Porem com eííeito o Graó ^^ ^^

Senhor tinha feiío armar 25 Galeras
^'^'°^"

em Suez , das quaes 15 cfravaó em ^^''^ ^'^'

ferviço do Idalcao , e do Nizamalucoi ^'^^^^**

eas outras, dez no do Rei d'Acheni. Po-
rem a Providencia permitio que eftas

galeras , tendo partido de Suez , e indo

a Moca , entraffe a divifaó entre os

Turcos 5 e Árabes
,
que matarão pco

dos feus. Depois perdendo o Gram
Senhor a famoza batalha de Lepanto,
a precizaó que teve de refazer a fua

Marinha , o obrigou a chamar os Of-
ficiaes d'eftas 25 galeras , de que a

maior parte tinhaó morrido com as fuás

tropas , e a outra parte fe tinha lan-

çado ás terras do Imperador da Ethi-

opia. AHim nenhuma d*eíl:as galeras

pôde fervir para o fim para que ef-

tavaó diftinadas , e pareceo que Deos
quiz
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quiz entaó falvar as índias do maior

Ann. de P^^^go em que nunca cftiveraó.

j Q Em fim o Idalcaõ pondo tudd^

pronto para á execução dos feus pro-
^57^* jeclos j rompeo efte grande fegredci

D. SEEAs- em hum grande Confelho de guerra^
TiAÒ REI que fez em Vifapor. Expoz alii to-^

55 dos os feus motivos com muiti

p. LUIZ 55 energia, e perfuadio com eloquência,-

DEAT.A1-5, a neceílldade que havia de deílruir

DE coN- „ huma naçaó imperioía 5 cjue leva-*

DE DE j, va a íua dominação até a tiranizai^

ATOU- 5, as almas 3 e obrigar as confciencias,

GUIA VI- E ainda que nefte confelho houvera^
cE-REi. muitos grandes que foíTem de parecer

contrario , ninguém ouíbu com tudo

contradifelo fe naó fó Noricaó. Era*

efte o Senhor mais acreditado de fcu

Reino 5 e o General dos feus exér-

citos. Elle o fez com razoens muita
foiidas 5 e com a liberdade que Ihô

davaõ a fua dignidade 5 e a fiia ida*

de. O Idalcaõ o ouvio fem fe efcan-

daliíar 5 mas fem mudar por ifto de
parecer. E como o fentimento d€>

Príncipe he ordinariamente o dos feus>

lifongciros, e do maior numero , na5
he de admirar que prevaleceíTe. Niza-
maluco da fua parte fez o mefmo n&
feu Confelho , e eíles dois Principesi

por enraõ pozcraó as fuás tropas cm'

movimento. Con-
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Confiavaó tanto no feliz fucceíTo

da fiia emprefa ,
que-aiém da repar- Ar >:. de

tiçaó das terras que rinhao feito entre J- C.

íi 5 o Idalcaó particularmente tinha aljm. 15-0.

d^iíio repartido os empres;os , as ter-
^ çI^a.---

ras 5 as cafas de Goa , e dilVmado aos *
"^^' "

feus principacs OfKciaes as mulheres

PortuGTuezas , que tinhaó akuma reru-

taçao de termozas. A galantaria dos ieus

pcVrendentes naõ lhes era defconheci-

da , e eftas mulheres je^^.tiraó a fua

vaidade lifongeada por modo ,
que

depois as viraó hir , e vir ,
para ob-

/- ' 1 t 1 r GUIA VI-
iervarem de longe os combates , e le-

rem [teftemunhas dos feus campioens.
''^"^^^•

O efpirito do Vice-Rei natural-

mente vivo , e aclivo , naó tinha def-

cançado até entaó. O pezo d'huma

guerra taó geral , e onde devia fer at-

racado de todas as partes , lhe dava

interiormente muita inquietação ,
que

fabia perfeitamente reprimir no exte-

rior. Naó tinha tomado entaó ie naó

medidas vagas. Porém tanto que foi

informado das ultimas reloluçoePxS dos

Príncipes alliados ,
proveo entaó to-

todos os poílos , conforme o proje-

£lo que rinha formado.

A Ilha de Goa , como já diíTe ,

fó he feparada da terra hrme por hum
pequeno elleiro , que forma o r.o de

Pan-
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Ann. de duas embocaduras

, que diftaó duas le-
J. C. goas huma da outra. Norte, e Sul.,

1570. O leiro do rio neíle cantão he íbmea-

D.sEBAS-^^ de pequenas Ilhas. Em algumas

iiAÕ REI partes he taó largo, que tem quaíi meia
legoa ; cm outras he hum pouco mais

D. LUIZ eftí"GÍío- Como o fundo he lodofo por

EE ATAI- ^-'^^''^"^o 3 a chegada da Ilha he mui-

i;E coN- ^^ defendida prr iíTo mefmo, exceprd

I.E DE ^^^ algumas paíTagens mais vadiáveis^

ATOU- principalmente na baixa mar, as quaes

GUIA VI- ^raó obrigados a fortificar em tempo

cE-REi. ^^ guerra. No comprimento ou circui-

to de três legoas , e meia , a come-*

çar do palTo de Gonlandim , chamadoí

n'outro tempo o paíío feco , até ao:

de Agacim , tinha ip para prover , dos
quaes Benaftarim , que eftá no cen-*

tro , era o mais coníideravel.

D. Luiz alii repartio quaíi mií
Portuguezes que tinha de tropas regu-

lares , debaixo de diverfos Cnefes , ^

quem proporcionou gente , e artilhe-'

ria conforme a precizaó , e importan-^í»

cia do pofto. Em outros lugares me-
nos perigofos , contentou-fe com dei-

xar gente para accender fogos , e fa-*

zerem fignaes , a quem Joaó de Sou--'

fa ,
que commandava 50 cavallos pa- >

ra accudir onde foíTe precizo ^ tinha

or-
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ordem de vigiar. O Canai do rio ef-

rava guardado igualmente por 26 em- Ann. de

barcaçoens de diverfos tamanhos , bem ]. C.
providas de gente , e de artilherla , 1470.
commandadâs por D. ]or2;e de Mene-
zes Baroche. E pornue ^o Vice-Rei ^' '?^-^^"

fazia timbre de naó perder pofto ai-
'^^^^ ^^^*

gum , ainda mefmo nas terras firmes

de Goa ,
que eraó as mais expoftas ,

^* ^^^^

reforçou as guarniçoens de Rachol ,
^^ atai-

de Norva , e do forte de Bardez. Ko °^ ^^^"

que toca á Cidade a qual fe achava ^^ ^^

em menos perigo deixou defenfa ao
^'^^^'

Cíero Secular , e regular , compoílo ^^'-^ '^'*"

de trecentas peíToas
,
que rinhaó de- ce-rei.

baixo das fuás ordens IÇJ55CO. Chrif-

raós do Paiz. De maneira que perto d'

hum anno os Padres , e Reiigiofo^

tiveraõ na maó a efpada efpiritual , e

material , com as quaes naó fizeraó

com tudo grande mal.

Em quanto eftavaõ na agitação

de rodos eftes preparos , as tropas do
Idalcaó , e as de Nizamaluco eíiavaó

em marcha. Como eftes dois Prínci-

pes
5 pofto que aliados , eílavaõ em

defconfiança perpetua hum do ourro ,

as coifas eftavaó de modo reguladas

entre elles
, que as fuás tropas naó

devia ó marchar fe naó com jornadas
iguaes 5 por começarem no mefmo

tem-
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-— tempo. E todos os dias d'hum ao ou-
Ann. de

j-j-o voavaó correios
, que fendo teíle-

J. C. muíiHas oculares do progreíTo da mar-

j-_Q cha dos exércitos , lhes ferviaó de
* grandes feguros da fua fidelidade , e

í>.sebas-Jq ("eu ajufte. Tanto que o Vice-Rei
TiAO REI [q alojou no paíTo feco que tinha in-

tentado defender, foube que a vanguar-
•D. LUIZ ^^ ^Q Idalcaó chegava a Pondá. Te-
£iEATAi-yg entaó mefmo hum moço valida
DE coN- ^Q Idalcaó , que tendo-fe avançado
DE DE com 5 ou 6 aventureiros até ao Rio
ATOU- (je Goa tirou algumas flexas ao ar ,
GUIA VI- o (|ue era declarar a guerra : porém
cE-REi. efta acçaó defagradou tanto ao Idal-

caó 5
que o fez prender , e punir fe-

veramente. Em fim em 28 de De-
zembro Noricaó veio alojar-fe defron-

te da paíTagem de Benaílnrim , onde
fez armar as rendas do Idalcaó

,
que

rinha efcolhido lá o feu quartel. Elle

naó chegou lá fe naó oito dias depois,

tendo-íe demorado a três legoas de
diftancia , fobre as montanhas de Ga-
re , d'onde vio desfilar , e alojar to-'

das as fuás trojpas , antes que defembar-
car-fe elle melmo. Farratecaó, que con-

duíia a vanguarda de Nizamaluco , fe

avançou no mefmo tempo para Chaul,
aonde o Príncipe fe achou alguns dias

depois, perto dos 16 de Janeiro de 1571.
Os
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O^ exércitos dos dois Soberanos »—

craó formidáveis pelo fen nnmero , e An.v. de

pelo (t\y. apparaio. O do ídalcaó era de ]. C.

cem mil combatentes ^ nos quaes havia 1571,

^fè Cavalos. A multidão dos vivan-

eeiros , e peíioas tío íerviço era inti-

nita. Tinha alem d^ifro 2^140. Elep-
''"'^^ ""^^

hantcs de guerra , e trezentas , e llnco-

Cfira peças d'arrilhcria O feu campo ^' ^^^^

rinha o ar dhiima Cidade opulenta ,
°^ '^^*^.^*

onde nada faltava para á beleza, e pa- ^^ ^°^"

ra ás delicias. Porifni o que fez alsju- ^^ ^^

ma imprelTaó no efpirito das pefToas
•^'^^^'

tímidas 5 foi huma renda particular ig-^^^^
^^'''

da aberta, e que naó rinha mais do
^^"*^^^*

^ue o Corosmenro. Eíla he entre os

Índios , huma declaração de que querem
concluir , ou confeguir o diíignio a
que fe propõem quando declaraó a guer-

ra. O exercito de Nizamaluco naò era

menos numerofo que o do ídalcaó.

Tinha também cem mil homens de
Infantaria , trinra , e quatro mil Ca-
valos , i7<^ forrageadores , 4(í) fundi-

dores 3 ferreiros 5 outras efpecies de
artiftis de todas as qualidades de Na-
çoens eílran feiras 5

3<!^ô Elephantes ,

huma prodig'o^i quantidade de bufa-
los, e bois para a5 carretas, co-ni hu-
ma formidável artillietia , na qual ha-
via 40 peças de defmedida grandeza,

e
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' e que eraó todas nomeadas por nomes
Ann. de capazes de infpirar terror.

J. C. Cliaul naò eftava mais que huma- -

i^i^ defprezivel Cidade. A fortaleza naó me-
recia eíle nome , naõ era mais do que

D. SEBAS-

1

r • \ " - • \numa reitoria. A povoação nao tmha
^lA REij^ej^ forças, nem muralhas.Nizamaluco

dizia elle mefmo d'efta praça ,
que

•
LUIZ

ç^^ huma eítrebaria de beilas. He ver-
DE ATAI-

j^^ç ^^g Farratecaó lhe refpondeo
que efta eftrebaria eftava cheia de Lion.

ens : porem fem duvida que elle

queria falar dos Porruguezes que alli
^^'

eílavaó habituados , e que alh tinhaó
cE-REi.

i,^fcido. Naõ eraó eíles propriamente
fe naó mercadores amolecidos pela lon-

ga paz , de que tinhaó gozado no
longo reinado de Nizamaluco ,

que lhes

tinha permitido que alli fe eílabele-

cefTem. Naó tinhaó viílo guerra fe naó
ao longe , e tinhaó vivido no feio d*

huma longa profperidade , á fombra
dos loureiros que a fua Naçaó colhe-

ra n^outra parte. Naó podiaó capaci-

tar-fe da guerra , por que a naó que-
riaó 5 e Mafcarenhas teve muito traba-

lho para refolver eíles viz Comerci-
antes 5 e fofrerem que os pozeflem
em eftado de defenfa. Como era pre-

cizo cortarem os fcus jardins, e fan-

grarem hum pouco as fuás bolças

,

naó
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naó queriaó attentar no mal de que—
—

eftavao ameaçados , nem confentir Ann. de

que lho acautelalTem pelos remédios J. C.

necelTarios. O General com tudo ufou 1571.
da fua aucloridade. Rezolveo defen-

der tudo , ainda as calas que eftavaó

fora da povoação , e todos os OF-
ficiaes mandados para os diíferentes

poftos , trabalharão em fe fortificar

com valados , e outras trincheiras fei-

ras á preíTa.

- • Defde a checada dos inimigos hou-
1 j

^
,

^ ATOU-
ve de todas as partes algumas peque-

í^j
,

^ ^ ^ GUIA VI
nas acçoens, onde hum, e outro par-

tido ganhou humas vezes ,
perdeo ou-

tras. O Vice-Rei deiejou bem tentar

alguma grande acçaó
,
porem fendo-

Ihe contrario todo o Confelho, foi obri-

gado a conter o leu zelo. Vendo com
tudo que os inimigos queriaó fazer o
feu principal esforço da parte da corti-

na de Beneílarim, mudou de pofto ,

e nelle tomou o feu quartel , tendo
a cortezia com quem nelle comman-
dava 5 de lhe naó tirar o Governo.
Noricaó preparou as fuás batarias , e o
mefmo fizeraó todos os outros Gene-
raes nos feus quartéis. Farratecaó

chegado a Chaul moílrou ter mais
actividade

, querendo previnir a che-

gada de Nizamaluco , a fim de ter a
glo-
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gloria de co^ifeguir alguma vantagem
Ann. de que lhe toííc peíibal. Avançou-le no

]. C. terreno que feparava a Cidade dos

I
. j Mouros , da dos Portu^uczcs á huna

pequeno tiro de peça. Os bofques de
D. sEUAS- Palmeiras , que havia, favoreciaó a fu^
TlAO REI marcha. Tomou alguns lugares de fo-

ra eftabcleceo-íe na caía do Vigário,
r. LUIZ tomou huma pequena Hermida que
DE ATAI- chamavaó da maó de Deos , e do al-

r»E coN- to que dominava o mar , onde os Por^
DE DE tuguezes , e Nizamaluco tinhaó queri-
ATOU- c^o conítruir huma Fortaleza no tenv
GUIA VI- po de Francifco Barreto. Em fim ti-

cE-REi. rou linhas para pôr o feu campo em
coberto.

ji Eílando tudo aííim íitiado, Mafca-
renhas despachou ao Vice-Rei hum Re-
ligiczo Dominico , em huma pequena
curveta ,

para lhe fazer a relação exâ-

<51a do que fe paíTava em Chaul. A
chegada d'erte bom Religiozo pôs tu-

do em movimento. Porque em lugar

de peníiir nos meios de luílentar eila

praça , rodos unicamente votarão que
era prccizo abandonala como também
o forte de .Caranja 3 que eftava fobre

as terras de Nizamaluco , e os For-
tes de Rachol , de Norva , e de Bar-

dez 5 que eilavaó fobre as do Idalcaõ,

O Vic€-Rei bem determinado a naõ
mu-
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mudar de fentimento tomou os pare

ceres por efcrito , a fim de poder fa- Ann. de

. zer juftas reprehençoens a feus auto- J. C.

res depois dos acontecimentos.
i-çTi.

Com tudo enviou á Cidade hum
ExpreíTo para requerer ao Arcebifpo ,

^' ^^^-^^^

eá Camera de Goa, os feus parece-
'^'^^^^^'

res pertencentes aos expedientes
, que

tinha que tomar nas conjuncluras pre- ^' ^^'^

fentes , para foccorrer Chaul. O Ar- ""^ -^^-^''

cebifpo , e os Biípos de Cochim , e ^^ ^^^'

de Malaca que tinhaõ hido a Goa pa- ^^ °^

ra hum Synodo antes da declaração ^"^o^"

"da guerra, votarão, como tinhaó fei-
^^'-^ vi-

to os outros 5 fobre o que naó lhes
^^~^^^*

requeriaó ; e tendo prefiííido nas fuás

"opinioens cm hum Confelho Geral
3ue teve o Vice-ReijD. Luiz indigna^

o 5 reprehendeo o Arcebifpo com mui-
ta cólera difendo-lhes „ Senhor eu fei

•3, tanto cm matéria de guerra quanto

35 vós podereis faber em matérias Ec-

3, clcíiafticas : naó vós he convenien-

35 te votar nas primeiras em que nao

35 entendeis
i e deveis contentarvos de

33 encomendar bem eftes negócios a

3, Deos nas voíTas oraçoens. „
lílo naó obftante o Arcebifpo, e

os Ecclefiafticos , a Camera de Goa

,

e os deíle partido fizeraó huma de-

liberação á parte , cujo reíultado foi

que
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- que enviariaõ huma proteftaçaõ ao Vi*

Ann. de ce-Rei , pela qual o fariaó rerponía-

J. C. vel á Corte cie tudo o que podeíTe.

1571. acontecer em prejuízo do Eílado ena

confequencia da fua determinação , ta5
D. SF.EAS- ^ . r • n rcontraria ao lentimento commum. Poí-
TiA REI

^^ ^^^ ^ Vice-Rei naó deixaíTe nun-
ca de ettar inquieto , com tudo naS

D. Lviz
^^^ ç^^^ d'elle3 , e ajuntando hum

^^ '^^'^'"
Confelho particular de qusíi 20 das

DE coN-
pjç||^Q,.^5 juízos , os chamou a todos

^^ ^^ ao feu parecer 5 e enviou o maior foc-
^'"°^"

corro que pode a Chaul , em duas ga-^
GUIA 'vi-j^j,^^

commandadas por D. Duarte de
^^*^^'- Lima , e D. Fernando Telles de Me-

nezes.

Chaul naó foi fó a praça que
caufou inquietação ao Vice-Rei no
mefmo tempo. Porque elle foi infor-

inado que a huma parte Nizamaluco
mandava lazer correrias para Damaó,
e Baçaim

, para confervar eílas pra-

ças em refpeito , e impedir os deíla-

camentos que ellas poderiaõ fazer j

que o Idalcaõ da outra parte tinha

enviado 131;^ homens á Rainha de
Gercopa 5 que fempre inquieta, e ini-

miga dos Porruguezcs fe entretinha na
efperança de fe reftabelecer em Onor.
O ídalcaó além difto tinha folicírado os

Reis Canarins para tornarem fobre a

For-
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Fortaleza de Bracalor
,
pelo que elles

naó eíliveraõ. Ann. de

A pezar d'iíl:o , o \"ice-Rei íe ]. C.

conlervou cao altivo
,
que nunca fe i-^i.

moveo da lua primeira refoluçaó. E
certamente ninguém laberi di^namen- ^-

-J^-^^"

ce admirar a firmeza deíla condu- '^^•'^^
^^i

(^a. Porque naó fomente naó ceíTou de ^

prover em todas as praças
, porem naó °' ^^^"^

quiz nunca enfraquecer nenhuma pa- ^^ atai-

ra fortificar Goa. Naó deixou nun- ^^ ^°^'

ca de trazer no mar as fuás frotas ^^ ^^

como em plena paz : aílim as que
^'^^^'

crufavaó , como as que eílavaó dirti-
^^''^ ^'^"

nadas para os comboios , e os tranf- c^'^^í'

portes das mercadorias. Fez as fuás

expediçoens coílumadas para Malica,
Molucas 5 Ormuz , Eílreito de Meca ,

Moçambique ^ e Sofaia. E para íe

desforrar com os mimigos , enviou hu- •

ma frota fobre Dabul
, para lhes

moílrar , que eilava também em ef-

tado de fazer as mefmas diverfoens

que elles. Em fim fendo-lhe feitas pro-

poílas 5 para o obrigarem a reter os
navios de tranfporre , para d'elles íe

fcrvir na necellidade prezente , e con-
tentar-fe denviar hum lo , para info^
mar a Corte da fituaçaó dos negó-
cios 5 foi fó também de parecer con-
trario fobre efte pontQ

^ querendo que
Tom. IV. M ©
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o Reino fe fentifle menos que nln-

Ann. de guem das novas perturbaçoens.
'

J. C. O Samorim , que entrava como'

j -_j terceiro na Iia;a , naó tinha ainda apa-f"

recido nas linhas , e longe de fe pôn
D. SEBAs-

^,.^^ campanha no mefmo tempo que»
Tl AO K-Ei^j. outros 5 fez enraõ propofiçocns d©

paz, ou porque eftc Principe eílivef-'
D. LUIZ jg com effeito cançado da guerra , que»)
DE ATAi-ji^g f^2la D. Diogo de Menezes , que'<
t>E coN- cierolava toda a fua Coíla , ou porque?
DE DE quizeíTe cobrir com eíla diirimulaçaõ'
ATOU- ^ parte que tinha na alliança com-
€uiA VI- niua, e trabalhar mais feguramente noS'
cE-REi. projectos que meditava ; ou em fim;

porque efperaíTe ganhar alguma coifa

no embaraço em que devia achar-fe

o Vice-Rei , com dois inimigos taó

j3oderoios para combater. Tinha já:

' feito algumas delineaçoens por meio.

do Governador de Challe. O Vice«'.

Rei
5
pôs também efte negocio em

deliberação no feu Confelho
, porem

exigindo fegredo de cada hum debai^*

xo de juramento. Todos os parecerei:

geralmente foraó pela paz, com todas as

condiçoens que podeíTe fer , com tan^
to que lhes podeííem dar alguma cor
honePca , com a efperança de pode-»

rem chegar depois a melhores temposv
D. Luiz, que naó eílimava a paz fô^

naó
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naó porque ella tirava as fufpeitas ,

e os perigos , peníava (d'hum modo Ann. de

todo differente. Porém para naó con- ] . C.

traílar lempre com hum Confelho taó 1571,
timido 5 moftrou render-le ao com-
mum parecer. No mefmo tempo en- ^' ^p-'^^'

viou huma inftrucçaó fecreta ao Go- ^^"^° ^^^

vernador de Challe
,
pela qual lhe or-

denava, que fizeíTe entender ao Sa- ^' ^^^^

morim , que o Vice-Rei naó eílava ^^ atai-

taó oprimido pelas guerras, que era obri- ^^ ^*^^'

gado a Tuílenrar
,
que naó podeiTe con- ^^ ^^

tinuir em lha fazer , e que nunca
-'^^°^"

aitenderia nenhuma propofiçaó da lua
^^'^'^ ^'^"

parte, em que elle meimo" ie naó con-
^^'^^^•

demnalTe a naó ter , e a naó iofrer nos
íeus portos navio algum próprio pa.ra

andar a corfo ; condição que o Samo-
rim naó devia admitir. Também he
provável que o dezejo que moftrava

pela paz , naó era mais que hum pu-

ro fingimento.

Os inimigos tendo preparado as

fuás bãttarias nos difíerentes quartéis

ao longo da Ilha de Goa , faziaó

hum fogo terrivel, principalmente no
paíTo de Benaftarim , e em hum oitei-

ro vifmho onde commandava Solimaó
Aga. O Vice-Rei fazia reparar ha-

bilmente de noiíe os prejuízos do dia.

Porém lílo naó impedia que por fim

M ii o
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o effeito da íua arrilheria naó foíTe.

Ann. de fenfivel ,
principalmente depois d'huma::

J. C. defcarga , que lizeraó no rio com ro-^

j -_j das as regras da arce , e que os pôz,
' ' mais em eílado de prejudicarem. Alcrn

D. sEBAb-j-j^Q ^g ^y^g defcargas eraó taó fre-
tiao í^Ei

^ygj^j.gg ^ como fe pode julgar pelo nu-
mero das balas que acharão no aloja-"

p. LUIZ lYienco de Álvaro de Mendonça, onde-"

1 E ATAI- [q contarão mais de 600 , de que ai-'

ut coiN- gumas tinhaó 5 para 6 pés de circum-^
DE DE ferencia.
ATOU- Q fogo dos Portuguezes naõ era"!

GUIA vi-|-^5 vivo. Apenas rinhaõ 50 peças de-
cE-REi. artilheria nas fuás battarias de terra ,*

porém era mais mortifero. O dos feusT

navios fazia ainda muito melhor effei-

to. Porque como eftavaõ Senhores do'

rio 5 que podiaó facilmente chegar-fd

ou recuar , naó deixavaõ de tomar as'

fuás vantagens. Eíles navios lhes fer-'

viraóalém d'iílo infinitamente para faze-

rem os defembarques 5 e darem attaques

impreviftos , de que nunca voltavaõ
feni terem queimado alguma povoação •

ou algum quartel , fem deixarem ai*'

gum numero coníideravel de mortos .•

e fem condufirem muitos prefioneiros'

Hum dia trouxeraó taó grande nume-
ro de cabeças , que o Vice-Rei en-"

vi ou a Goa duas carretas cheias à'Q\'

las



DOS PORTUGUEZES , LlV." XIV. l8í

las para fufter os habitantes com a

viíla ^'eftes íelices fruclos da guerra. Akn. de

Houve com tudo no curío d'ei- ]• C.

ta guerra , dois prodígios muito len- 1571 .

fiveis. D. Fernando de Vafconcellos,

que elle tinha enviado a Dabul com^'^-^'^

4 galeras , e duas t-ufías , aili tinha
^^"^

queimado dois grandes navios do Idal-

caó 5 do retorno de Meca com carga °' ^^'/^

rica. Tinhaô igualmente lançado fo- °^ ""^^

"^Z'

go a outras embarcaçoens , e á ai- ^^ ^°^'*'

gumas povoaçoens. Voltando todo °^ °^

gloriozo d'eíla expedição , com as mel-
-^^^'^'

mas embarcaçoens , tez defembarque
^^^^-"^ ^'^"

jio quartel d'Angofcam hum dos prin-
^^"^^^•

cipacs Generaes do exercito do Idal-

caó. A primeira irrupção foi felis ," e

aílignaiada pela morte dos que tivernó

a infelicidade de lhes cahirem debai-

xo da maó
; porém os inimigos vol-

tando fobre elle , e fobre os feus , e

achando-os em huma defordem ,
que he

quazi fempre o effeito d'hum.a muito
grande confiança , os desbaratarão do
mefmo modo. Os Portuguezes fuílen-

tando mal elle Choque , abandonarão
Vaíconcellos

5 que morreo como vale-

rozo abatido pelo numero. Quarenta
dos feus 5 tiveraó a mefma íorte , e

as fuás cabeças foraó levadas ao Idal-

caó.

D.
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delTem ver a alvura da Tua carne , e lhes
Ann. de fazia pregar febre o peito hum bilhe- ,

J. C. te que continha a caufa do feu íu-j

I571. plicio, como fe houveíTem rido outros

D. sEBAs-^^"^^^ Portuguezes enforcados, por

tÍaó rei
^^^^^^^ correrias , e defobedecido ás
ordens : o que aproveitou perfeitamen-

D. LUIZ '^ ^i^P-r . . , , _
DE \TAi- -

^oricao tmha perfuadido ao Idal-

DE cON- ^^^ ^"^ ^^^ ^^^ próprio da fua di-

gnidade paíTar á lha íobre as pontes ,

ou bateis que tinha feito levar com
eíle defignio

; que era mais próprio

cE-REi. ^^
^V^

grandeza fcer entupir o leito
* - do rio para n'elle entrar depois a pé

enchuto. Tinha acabado de entulhar a
paíTagem que eftava defronte de Joaó
Lopes , e tinha adiantado muito a obra
á força da terra , e de fachinas de-
fronte do forre de Benaftarim. O Idal-

caó tinha dado ncíla idca , e tinha cer-

tificado ter para efta jornada huml^e-
liífimo cavallo Árabe , de que o Rei
d'Ormuz tinha feito prezente ao Vi-
ce-Rei. D. Luiz fabendo a fua incli-

nação lho mandou de prezente com
hum comprimento muito attento , de-
pois de ter com tudo confultado os
íefuítas

, para faber fe iílo naó era ia-
correr nas cen furas impoftas pelas Bul-
ias , que prohibem communicar armas,

ou
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OU outras coizas fimilhantes aos inimi

gos da Religião. O cavallo paííou Ann. de

para huma muito melhor eftrebaria j ]. C.
era fervido com baichela de Prata ,

dormia lobre veludos , e fobre os mais ^'

belos panos das índias. As confcitu- d. skiías-

ras 5 as agoas cheirozas , e aííucaradas '^^-^^ ^^*

ferviraó-lhe de bebida ^ e iuílento
\
po-

rém a fua- boa fortuna naó foi lon- d. luíz

ga ,
porque depois de alguns dias foi de atai-

inorco por hum tiro de peça. de con-

As balas faziaó o mefmo aos ho- de de

mens de ambas as partes , e es leva- atou-

vaó quando meros o eíperavaó. Hou- guia vi-

verão muitos feridos de balas iem pe- ce-rei.

rigo de morte , e o mefmo \"ice-Pvei

foi ferido duas vezes d^efle rnefmo

niodo.

O Idalcaó tinha fuás correfpcn-

dencias na Ilha , e como as paííagens

cftavaó exactamente guardadas , quan-

do os feus efpias naó podiaó chegar

a elle , faziaõ fignaes por fogos nos

lugares em que tinha 5 ajuftado. O
\'ice-Rei eílava ainda mais bem fer-

vido. Tinha alguns Porruguezes ar-

renegados no campo inim.igo os quaes

lhe eraó favoráveis
,

que lhe naó
deixavaó ignorar nada. A maior par-

te dos Generaes do Idalcaó tinhaó ti-

do grandes relaçoen-j com os Porta-

sue
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guezes 5 e naó obftante a guerra en-

AnxV. de treteveraõ fempre hum commercio de

J. C. civilidade , e muitos de confidencia fe-

1-71. cr^í^^' Houveraó também quem Jevaf-

fe a conta taó longe , e que le con-
D. sEKAS-^^^ij-ç tanto nos Portuguezes

,
que ti-

tiao rei
j^i^.^- regulado com o Vice-Rei os fig-™
naes , os veftidos , e as armas que

D. LUIZ
(^Qyi^Q levar em cafo de acçaó , a

DE ATAI- ^^ de poderem fer reconhecidos , e
©E coN- perdoados. Em fim o Vice-Rei che-
iJE DE

gQ^^ ^ ganhar a efpoza valida do Idal-
ATOu- ç^5 pQj- 11-^eiQ d'hum tio 3 e de alguns
ouiA VI- p^^^j.^,gyg2es arrenegados que lhe eraó
cE-KEi. agradáveis. Por efta caufa fabia to-

dos os ícgredos d'eíle Príncipe , que
nada podiaó efconder a eíla mulher. A
inclinação que elle lhe tinha, fe tinha

augmentado muito por hum filho que
ella lhe deo áluz no campo; mefmo , e

como era o primeiro que teve efte Prín-

cipe , ella lhe ficou lendo muito mais
amada. He verdade que a fua efpo-

fa principal que era irmá de Nizama-
luco , o privou logo d^efte filho que
fez envenenar ; porém efta perda naó
diminuio o aíFeAo que o Idalcaõ ti-

nha á mai
5 pelo contrario augmentou-

Ihe as fuás honras, e lhe fortificou a

guarda' 5 com medo de que a principal

efpofa naó lhe foífe laó funefta como a

feu filho. De-
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• Dezejavaó a paz nos dois campos;

jporém mais ainda no campo inin^i;^o. Ank. de

Ninguém com tudo queria fazer as ]. C.

primeiras propoftas. O \'^ice-Rei dií- 15-71.

pez também as coifas pelas fuás má-

ximas , que fem que ninguém moAraf- " ^7
le requere-la , o Idalcao deo plenos

poderes para d'ella fe tratar. As luas

propoíiçoens com tudo foraó taóexorbi- l ^^^
tanres ,

que pareceo verdadeiramente,

que elle pefloalmente a naõ queria.

"Nizamaluco foi logo aviíado por fua
^

irmáa, efpofa do Icialcaó , e illo ^''^" '^'^.*j^^'^,j.

tou para por efte Principe em defcon-

fiança
,
pofto que elle devia difãiadir-

^^

fe das luas lofpeicas pela natureia mef-

mo das propofiçoens.

Naõ aproveitando naquella parte

as idéas do \'ice-Rei , tramou hum
novo ardil , no qual foi menos ef-

crupulozo 5 do que tinha fido fobre o

artigo do cavallo. O ardil tinha por

íim fazer aíTacinar o Idalcaõ : fe elle

confultou fobre iílo os Jefuitas , e fe

feguio as fuás decifoens
,
podeíTs di-

fer que nem huns , nem outros eraó

efcrupulozos.

Noricaó eftava defcontente , os

'"^feus envejozos naõ dcixavaó de tra-

balhar para o defabonarem no animo
do Principe , e as coifas tinhaó che-

ga-
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IP^^ cegado no Teu quartel naó apparecia
J- ^- em caía do Idalcaó, e tinha feito cef-
1571. lar o fogo das fuás bateiras , e os ou-

D. sÉBAs-^''os trabalhos. O Vice-Rei naó igno-
TiAÕ REi^a nada , fez propor a Noricaó que

penfaíTe em t)ôr feu filho Enermalu-
D. LUIZ CO no lugar do Tyrano

; que elle o
DE ATAI- ''ajudaria com todas as fuás forças , e
DE coN- o ^aria cazar com huma filha de Mea-
DE DE le ^para corar a fua ufurpaçaó. Nori-
ATou- í^aó recebeo a propofiçaó no principio

GUIA VI- <^on^ horror; porém crecendo os feus

CE-KEi. djfgoílos 5 deo ouvidos á propofíçaó.
Travou-fe a intriga , a maior parte
dos Oíficiaes de Noricaó entrarão nel-

la. Hum Brachamane que era o princi-

pal valido do Idalcaó era d'iílo como
medianeiro : porem temendo que a con-
juração arrebenraffe , lhe defcubrio hu-
ma parte. Dilfelhe quanto bailou pa-

ra fazer prender Noricaó. As fuás crea-

turas tomarão violentamente o reba-

te. Vendo porém que ifto naó tinha
outras confcquencias, fe accommodaraó,
naó julgando eftarem defcobcrtos. lílo

bailou com tudo para fazer abortar o
projcélo.

O Cerco de Chaul depois da che-
gada de Nizamaíuco procedia mui len-

• tamente , naó obílante eíla multidão ef-

pan-
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pantofa de inimigos. Houve valor ,

e fraqucfa de parte a parte. Com- Ann. de

bares particulares em que os Mouros J. C.

tiveraó perda por perderem alli a vida^ 1^71.
porém os tenentes Portuguezes alli

perderão a honra, por cometerem n'ir- ^'
^-^"^

to dolo 5 e diíigualdade no combate,
•'^^-'^o ^^^^»

Houveraó frequentes fortidas , e fre-

quentes attaques mui pouco confidera- ^' ^^'^

veis para ferem contados meudamen- ^^ "^^^ "

te. D. Henrique de Betancurt , Nuno ^^' ^*^^"

Velho Pereira 5 Alexandre de Soufa, ^^" ^^

e outros alli fe aííignalaraó. D. Fran-
^^°^"

cifco Mafcarenhas que tinha o com- ^^''•'^^^'

mando Geral , e Luiz Freire de
^^'^^^*

Andrade que era Governador da For-

taleza 5 naó adquirirão menos gloria ,

e tiveraó igualmente que combater
contra a ferocidadade dos inimigos ,

o imprudente valor da nobreza Por-

tugucza 5 a pouca fubordinaçaó das

tropas 5 e a fraquefa , e murmuraçoens
dos habitantes.

Nizamaluco efperava com impa-
ciência a frota que tinha pedido ao
Samorim. Tinha folicitado em parti-

cular muitos Corfarios do Malabar, e

na certeza , de que elles yiriaó , tinha

mandado fazer quantidade de pequenos
bateis a Danda huma das fuás pra-

ças. O difignio d'eíle Príncipe cftava

mui-
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muito bem ajuílado. Quiz divertir os
Ann. de Portuguezes por hum attaque no mar

]. C. em quanto fazia hum esforço geral

ir-71. da parre da terra com todas as fuás

_ tropas. Toda a boa vontade que teve
*

- o Samorim , naó eftava em eílado de
TiAO REI r c ' 2 r ir

iatisrazer em attençao de léus allia-

dos pela vieilancia de Dioeo de Me-
D. LU 1:1

^ ^.1 1 9
nezes

,
que tinha todos os léus portos

' fechados , e lhe caufava grandes per--
cu.í-

^^^^ Confeguio com tudo fazer íahir

duas frotas ao mar , as quaes efcapa-
ATOU- - ^ 1 -o ^rao ao Cjeneral rortuguez.
Gu^iA VI- Huma compofta de 22 paráos ,
cE-KEi.

^^.^ abordar a Chaul de noite. Entrou-

. 1 na barra fem fer percebida , e paliou
^ pelo meio dos navios Portuguezes ao

fom de tambores , e outros inílru-

mentos de guerra , fem receber dam-
no algum, pela negligencia, e pouca
guarda dos que nilTo deviaó vigiar.

Eíla frota trazia i(;^5'CO befteiros , ou
fufileiros

,
que Nizamaluco deílribuio

nas fuás tropas. A chegada d'efl:a fro-

ta caufou huma grande alegria a efte

Príncipe
,
que nella efperava huma

grande vantagem. Os Chefes que a

commandavaó fuftentavaó eíla efperan-

ça , e naó quízeraó efperar a chega-

da de outra frota mais coníideravel ,

qual i^fe lhes devia unir julgando-fe fuf*

íi-
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íiicienres para queimarem os navios

Portuguezes que eítavaó no porto ,
Ann. ^de

ou para os tomarem. Ajuílaraó o dia ]. C.

para os hirem combater. Nizamaluco 1571.
quiz fer expeélador da acçaó , d'hu-

ma Meíquita onde íe roí por. Lco- -

nel de Soufa, commandante no Pcr-^^^
to 5 fe avançou com três galeras para

os receber. Porém os inimigos foraó

raó admirados da fua firmeza , e dos * '

J"

primeiros eíFeitos da fua artilheria, que

iu2ira5 vergonhofamente de forte , que
C P ^

1 L ATOU-
toi isto menos hum combate

, que

kuma derrota 5 e huma fugida. Niza-

maluco prefenceando iílo ,
perdeo àe[-

^

de entaó com as fuás efperanças , to-

da a eílimaçaó que tinha concebido

dos Malabares . e eíles que fe viraó

em defprezo , e em eftado de naó fa-

zerem nada , 20 dias depois da fua

chegada fe retirarão fem fe defpedi-

rem. PaíTaraó também pelo meio dos
navios Portuguezes fem ferem viílos

por hum effeito da mefma negligen-

cia
,
que lhes tinha fido no principio

taó favorável.

O Vice-Rei depois dos foccorros
que tinha enviado a Chaul , foccorreo
também duas vezes efta prara até á
enirada do inverno. Rui Gonçalves
lhe condufio 200 homens , e D. Jorge

de
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de Menezes Baroche
,
que foi fucceder

Anw. de a Luiz Freire de Andrade , no Gover-

J. C. no deíla praça lhe levou trezentos.,

j.._j^ Com tu-lo iíto os inimigos naó deixa-

rão de ganhar terreno. Tinhaó arrafa-
D. SEBAS-

j^ ^ baluarte do mar com a fua ar-
TiAO i^Ei ^^i^^^i^^ Tinhaó obrigado os citiados

a abandonarem muitas coifas por fora,
'^^ em particular o Morteiro de S. Fran-
'^^'

cifco ; davaó frequentes attaques ao de

S. Domingos , e a muitas outras ca-

fas fortificadas ,
que tinhaó pretendido

defender.

Tinhaó já paíTado 4 mezes. En*
cE-íiEi.

t-ra^vaõ na cezaõ das chuvas , fem que
pareceíTe que os Reis aliados quiíef-

lem defiílir da fua emprefa. Pelo con-'

trario pareciaó determinados a paíTar -

o inverno nas fuás tendas , e ainda-

que houveíTem propofiçoens de paz fei-;

tas tanto da parte de Nizamaluco , co-:

mo do Idalcaó , naó viaó nenhuma
efperança para a concluzaó. Os reque-

rimentos do Idalcaó eraó fempre fo-

berbos , e Nizamaluco depois de ter

dado o feu confentimento a Farrate-

caó , para entrar em negociação com
Mafcarenhas , revogou-lhe os feus po-

deres 5 e o fez meter em prifoens ,

pela única fufpeita de que o tinhaã

corrumpidopor dinheiro. As confequen-^

ci-
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cias d'hum longo inverno dava mui- '—
ta inquietação aos Portuguezes , c Ann. de

principalmente ao Vice-Rci. Teve !• C.

com tudo de que fe conluiar com o 1571.
leForço que recebeo entaõ de duas ^ seb4s-
das iuas frotas victoriofas ,

que o ri- ^'^^ ^^^
gOi,- da cezaò obrigou a reiugiar-fe nos

leus portos.
, ^ . , ^ ^. .d. lu.z

A primeira toi a ae D. Diogo de ^^ ^-^^i.
Menezes, que desfez a iegunda frota do ^^ '^^^ ,

Samorim. Catiproca-Marca Almirante ^^ ^^
defte Príncipe, a commandava em peí- ^^q^^-
foa. Voltava de Mangalor onde a Rai- ^^^ ^ ^.^^

nKa o tinha chamado , coníiando-fe em ^.^.^^^^
que poderia lurprender a Fortaleza * '

com o favor da noite. Diogo de Me-
nezes tinha tirado d'alli a guarnição,

e António Pereira
, que a comm.andava,

tinha ficado quafi fem defenfa , com al-

guns creados , e alguns efcravos; Cari

proca deiembarcou com effeito taó fc-

cretamente, que ninguém o percebeo,

até que applicando as fuás efcadas ao
muro 5 alguns dos feus entrarão na
Fortaleza , onde plantarão outras duas
efcadas á cafa de Governador. Entaó
dois da parte de Pereira vendo-os
tomarão a primeira coifa que lhes

veio ás maós j era eíle o thefouro ,

e o Colre de feu amo , com que áz-
ribaraó os que fobiaó. Tendo ao mef-

Tom, IV. N mo
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mo tempo dado rebate , Pereira ãeC-

Ann. depertado, acudio com os fens em mi-

J. C. mero de 14,011 15, rechafTou os que

ir-71. o accomeiiaó , dos quaes íicaraò 5
na praça , os outros le retirarão de-

D. SECAS-
.^ de terem poílo foso ao tedo da

TIAO KEl ^ r J lí -
I

cala, que era de palha, m.atarao al-

gumas peíToas na povoação , e leva-

rão o Cofre y o que defaeradou a Pe-
DE ATAI- • • ^

1

reira mais que tudo.

DE dT ^ Rei' de Banguel , alliado , c
amigo da Fortaleza , pondo-fe em
movimento á vifta do foeo , e do

GUIA VI- . . n. J ' L •

pruneiro eitrondo , nao contribuio

pouco a acelerar a lua retirada. Ca-
tiproca , todo altivo com huma felici-

dade taó pequena , foi ancorar de
fronte da Fortaleza de Cananor , que
varejou com toda a fua artilharia , a

requerimento do Ada-Raja. O que lhe

fervi o de infelicidade, porque D. Dio-
go de Menezes , commandava a Coíla
de Challe , e vinha a Cananor. D.
Luiz de Menezes , e D. Inigo de Li-

ma foraó os primeiros que perceberão

o inimigo , e dando tempo aos outros

para chegarem , começarão o comba-
te defde a boca da noite. Foi ef-

te hum dos mais memoráveis, que hou-
vcraõ nas índias , pela corage comque
combaterão. Catiproca alli foi morro

- de-
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depois de fazer muito bern a lua obrí- •-

gaçaó 5 e maltratar muiro as duas em- Aí.x. de

barcaçoens de Mathias de Albuquer- J. C.

que, e de D. ]oaò de Lima , que íe 1^71.
urJraó a eile. A efcuridade da noiíte

favoreceo a fugida dos vencidos. Me- ^' ^^^-'^^'

nefes os fe^uio com tudo ate a Ti-
"^'^-"^^ ^^'

racol 5 aonde julgou que elles fe reti-

variaó. AUi tomou Cutial , fobrinho ^' ^^'2*

de Cariproca , e o cofre de Ferreira ,
^^ atai-

que foi reftituido a feu dono. O va- ^^ ^^^'

lor 5 e a reputação de Cutial lhe fo- ^^ ^^

raó funelros. O Vice-Rei o fez en- ^'^o^'

venenar em Goa, para fe livrar d'hum ^^^-^ ^'^"

inimigo taó peri2;ozo. Os Malabares ^ "^^^'

perderão 11 embarcaçoens neíle en-

contro.

A outra frota
, que tornava" para

Goa 5 era a de Liiis de Mello 5 o qual

-vinha de ganhrcr huma bela vicloria

contra o B.ei dVlchem. Eíle Princi-

pe fempre conílante no feu oclio con-

tra os Portugueze] , fe tinha poílo no
-mar no anno depois da afronta, que re-

cebeo defronte tk ?vTalaca , refoluto

de a reparar, a todo o cuílo. A fua

frota era compofta de 20 galeras , ou-
tras 160 embarcaçoens pequenas. Mem
Lopes Carrafco com hum fó navio > e
quarenta homens de equipagem , eodio
íurdio no meio deita frota , e d'elia foi

N ii lo-
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lo;5o rodeado. Refoluto a morrer aii-

"Ann. de tes, do que entergar-fe, fofreo todo o

J. C. esforço dcfta armada por três dias.

j --,j Hum Religiozo Dominico , e hum ]e-

fuita animavaõ contimiamente a fua
p. sEiiAs-

gçpj^g p^^^ (jye peleijaíTem com valor.
TIAO REI

j^g^ galeras inimigas vieraõ ao mefmo
tempo fobre elle a abordagem. O leu

D. LUIZ
j^^^yjQ eftava crivado dos tiros da ar-

DE ATAI-
jiihefia , e a fua gente toda retalha-

DE coN- ^^ j^g feridas , e desfigurados de mo-
^^ ^^' do cjue quaíi os naó podiaó conhe-
ATOu-

j,çj.^ Com tudo foi taõ inflammado no
GviA VI- combate , que obrigou o Rei de A-
cE-REi. c}^em naó fomente a deixalo , mas

ainda a abandonar a fua crrprefa
,
pa-

ra fe retirar para os feus portos com
40 embarcaçoens de menos. O Rei
d'Achem fe rcmio logo d'eíla difgra-

ça 5 e fez partir logo buma nova fro-,

ta 5 CjUe deo a commandar ao Princi-

pc herdeiro dos feus Eftados. Naõ
era taõ numerofa como a primeira

,

porem era hum pouco mais forte pe-
la qualidade das embarcaçoens , em
numero quazi de 60. Mello que o pro-

curava com I^^mia efquadra de 14 Na-
vios , o encontrou muito perto de
Malaca. Os dous Generaes começarão
o combate com muita animofidade

,

€ o primeiro tiro de peça levou o

Prin-
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Príncipe Achenes. Quando o ar fe •

adaron hum pouco , e que fe decipou Akn. de

o fumo de artilheria , o mar apareceo J. C.

coberto de defpojos, e de navios ini- i^~i.
mi^os dirperíbs , e fu2itivos. ' Mello
nao pode tomar mais que três eale- •

^ r • £. a. 1
• IlAO REI

ras 3 e íeis rultas , conique voltou tn-

umphante para' Malaca , e dali a Goa,
f

,

, ^ J J r ' D. LVIZ
aonde pelo retorno das duas trotas o

Vice-Rei £c achou reforçado de per-
1 . ,

-• ^ DE CON-
to de 7^<i). homens.

O Idalcaó naó perdeo o animo.

Refolveo fazer hum esforço , e ten-

tar a paíTagem por diferentes bairros.

Ouvirão roçar a caixa Real
, que naõ

toca nunca fe naó quando marcha o
Príncipe em peílba. Entraram na Ilha,

chamada de Joaó Rangel, e no Pnço
de Mercantor , até finco mil homens.
O \'iceRei da fua parte tez marchar
a fua gente como convinha , e em
pouco tempo teve mais àe i^ homens
de baixo das armas. Combaterão fobre

a terra , e na agoa até aos peitos , e

no efpaço de duas legoas naó fe via

por toda a parte mais que huma terrí-

vel imagem da morte. O Idalcaó era

expect.idor da acçaó de fima d'hum
outeiro 5 blasfemava contra Mafoma ,

deitava por terra o fcu turbante , e o
pizava aos pés como hum turiofo. Em

fim
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^

—

'•

fim os inimigos de]ioÍ3 de, terem ga-
Ann. denhado honra neíla jornada , fe retira-

J- C raó depois de terem perdido muita gen-

1571. ^e. H'am dos cirnhados de ídalcaó ,

e Solimaó Aga ficarão entre os mor-
-^ " tos. O xSanto Bilpo de Malaca, ]or-

TI AO REI
1 e I

• o V • r J o
s;e de Santa Luzia , Keligioío de S,

Domneos , tinha prcdido diílinclamen-

re cita victoria ao yice-Kei poucos
DE ATAI- ,. y

-f

dias antes. y
O Cerco da Ilha de Goa fis con-

DE DE . . 1

tinuou no mverno hum pouco mais
vagarozamente , naó fe paíTou nada

GUIA VI-

CE-REI.
confideravel d'huma parte ^ nem da ou-

tra , Te naõ que os Portuguezes ti-

nhaò fempre huma pouca de vanta-

2;em , e mais felicidade nos feus cot-

ios. O ídalcaó tentou também hu-

ma diverfaó , fazendo felicitar a Rai-

nha de Garcopa para dar fobre Onor^
c enviando-lhe para cfte eíFeito dois

mil homens, condufidos por Chitigaõ

feu fo brinho. A Rainha da fua par-

te tinha ^ç^. A praça foi inveftiia
,

e forçada de perto, porque o fucceíTo

dependia da diligencia. A' primeira no-
ticia Qiie d^iíTo teve o Vice-Rei 1 fez

partir António Fernandes de Ghalle
,

com duas gdleras , e 8 fuílas. Em
finco dias Fernandes chegou a O-
nor ^ c de concerto com Jorge de

Me<
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Moura y Governador ci'efca praça , deo —
fobre os inimigos, e os poz em fuí^ida, Ann. de
e depois de fazer huma grande mor- j. C.
tandâde,fe fez Senhor do leu campo, 1^71
da fua artilheria , e das fuás baga-

gens. António Fernandes de ChaJie ^*
^T"^"^^'

era hum índio Malabar , que fe tinha
'^^^''^^ ^^'

feito Chriílaó. Deftinguio-fe também
em todas as occafioens no ferviço da ^' ^^'^

Coroa de Portugal , que ElRei o hon- ^^ atai-

rou com o habito de Chri% , que el- °^ ^^^'

le mereceo por commandar muitas ve- ^^ °^'

zes os mefmos OíHciaes Portuguezes,
^^^^^^'

que naõ fe injuriavaõ de lhe ferem
íubordinados.

As diverfoens que fez Nizamalu-
co da fua parte , naõ lhe foraó pro-

veitozas. As tropas que enviou contra

o forte de Caranja , onde comman-
dava Duarte Preftrelo , e contra as

Fortalezas de Damaó , e de Baçaim ,

íoraó fempre desbaratadas , ou volta-

rão fem fazer nada. Também foi em
vaó que folicítou os Mogols do Rei-

no de Cambaia , e os Reis de Coles,

e de Sarcette para fe juntarem com el-

le
,
para moleftar eftas praças , ou pro-

curar toma-las.

A diverfaó que fez fcít^õ o Sa-
morim , foi muito mais confideravel

,

e muito mais importuna, porem naõ tC'

ve
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ve melhor fucceíTo em quanto D. Lui2
Ann. defervio. Elle Príncipe naõ tinha amda

J. C. feito nada para fatisfazer á obrigação

j^_j^ que tinha contratado de entrar na liga*,

e de marchar peíToalmente. As correrias
D.SEBAs-jg D. Diogo de Menezes o tinhaó
Tl AO REI confervado como em difgraça por to-

da a primavera. Em íim eile Princi-
D. LUIZ-

pg Çq p^2 gj^ campo perto do fim do
DE ATAI- j^g2 de Junho , e foi citiar o forte
DE coN- ^g Challe , diílante duas legoas da Ci-
^^ ^^ dade Capital. O feu exercito era tam-
ATou-

j^gj^^ ^g 100^. homens, entre os quacs
GUIA vi-}^^YJ^ l^yj^ grande numero de beí-
cE-REi.

teiros. Tomou os feus quartéis em
torno da praça , bateo-a íuriofamentc

com 40 peças de artilheria de bron*
ze 5 e fe aplicou a fechar as paíTagens

a todos os foccorros. A entrada da
barra eftava também defendida pelas

fuás battarias á flor d'agoa , que o
primeiro foccorro enviado por D. An-
tónio de Noronha Governador de Co-
chim naó pôde entrar , e foi obri-

gado a tornar para trás. Fernando de
Soufa

, que condufio hum de Cana-
nor , foi mais atrevido

; porém o foc-

corro era pequeno. O Vice-Rei naó
teve noticia d'eíle cerco fe nso no
mez d^Agoílo : fez partir logo D. Dio-
go de Menezes 3 que naó pôde to-'

mar
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mar fe n.\ò duas galeras em Goa com »

as <|uaes foi procurar outras delafete Ann. de

para i8 em diverfas parres , e com ]. C.

toda a diligencia que fez , naò pôde |^-tj,

chegar fe naó no fim de Setembro.
Em o tempo que chegou, padeciaó fo- ^' ^^^^^5-

mc na praça, e de quafi 7C0 peiToas '^'^^ ^^'

que rinha o Governador D. Jorge de

Caftro 5 naó havia mais do que feílcn- ^* ^^'^

ra em eílado de pegar em armas. ^^ atai-

Como a dificuldade confíítia em ^^ ^^^'"

paíTar por entre as battarias , Mene-^^ ^^

zes determinado a vence-la , fez me- -"^'^'^u-

ler em hum grande battel viveres pa-
^^"''-'^ ^'^'

ra dois mezes , e 50 bons foldados ^^'^'^'*

com todas as fortes de muniçoens de
guerra. Diogo d^Azambuja o devia

preceder com a fua galera. António
Fernandes de Challe , e D. Liuz de
Menezes o deviaó levar a reboque
com as fuás fuftas , em quanto as ou-
tras embarcaçoens eftavaó fora da bar-

ra. A coíla fe fez como a tinhaó pro-

jecfado. O foccorro entrou em alto dia

a traves d'hum diluvio de balas. D.
Luiz de Menezes foi o primeiro que
faltou em terra feguicio de Fernando
de Mendonça , fobrinho de D. Dio-
go o qual commandnva os 5C folda-

dos , e foílentado por huma fox-rida

que fez Francifco de Soufa, aue dando
fo-
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febre os inimigos matou perto de
-Ank. de 600. Os que tinhaó introdufido o foc-

3. C. corro foraó obrigados com tudo a re-

1571. tirar-fc bem de preça pelo mefmo ca-

minho , e com o mefmo perigo , fem
ter podido tirar do forte as bocas inú-

teis conforme a ordem que tinha do
Vice-Rei. D. António Fernandes de
Chaile teve tempo de levar fua mu-
lher para fua infelicidade ; porque far

hindo da barra perdeo ella a cabeça
por huma bala d^artilheria. Naó mor-
rerão mais que 40 Portuguezes na paf-

fagem das três embarcaçoens.
cE-REi. Q^ Citiantes de Chaul ganhavaó

fempre terreno pouco a pouco. Forao
obrigados a abandonar-lhe fucceííiva-

mente muitos poftos , tiraraõ-lhe al-

guns outros. Meterão no fundo a ga-

lera que tinha levado D. ]orge de
Menezes Baroche , a que chamavaó a

Batarda do Vice-Rei. Os combates de
maó eraõ mais frequentes. Havia mais
de 400 Portuguezes mortos , e ainda

que as perdas de Nizamaluco foíTem

mais confideraveis em fi , ellas o eraõ

muito menos refpedivamente. Final-

mente em 29 de Junho eíle Princi-

jpe refoiveo dar hum aíTalto Geral a

rodos os poftos , para imitar o que
tinha feito o Idalcaó. Todas as fuás

tro-
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tropas foraó com cíFeiro em movimen
to n^aqiiellc dia ; porem, ifto naô foi Ann. ac

propriamente íe naó hum vaõ appara- ]. C.

to 5
que naó deixou com tudo de lhe 1571.

cuííar 120. homens. A accaó com.e-

çou no outro dia cedo. Durou numa
^

j j- T-- ' r I 1
tiaO rei

parte do dia. Fizerao-íe belas acço-

ens d'ambas as partes ; porem em fim
xT 1 • ^ J

"1 ^1 D. LUIZ
CS Mouros deixando peno cie aS no-

n Tl ^ r - L DE ATAl-
mens eítendidos no campo jTorao obri-

gados a tocar á retirada , e a Te re-
^^

'^-
1 1 , j ^ DE DE

tirarem bem cesDaratados.

Depois da batalha mandarão pe-'^^°^'^_
dir a licença de levarem os feus

^^^*'^

monos ; o que lhes concederão , e
^^'^^^*

iierta èfpecie de tregoa requererão „
5, Que era huma mulher o^ue -tinha

55 combatido na Ria frente , dilendo

55 que elies lhe tinhaó viílo íazer pro-

55 digios de valor , e que teriaó gran^

5, de dirgoílo de que a matalTem. „
Outros diziaó

, „ Oue a tinhaó vifto

5, toda brilhante com huma luz que os

55 cegava , ajuntando que era efta appa-

5, rentemente a Dama Mdrlan, „ Af-
llm he que chamaõ á Santa Mai do
"bsoíTo Redempior , á qual eíles índios

Mufulmanos tinhaó huma grande ve-
neração

, por caufa da protecçió que
lhe tinhaó vifto dar aos Portuguezcs em
muitas OGcafioens. Neíta occaziaó muitos

fe



204 Historia dos Descobrimentos^~ j- fe converterão , e fe fizeraó Chriftaós
AfíN.jie fcm outro motivo , depois de levanta*

J* ^'^ do o cerco ; Aííim o dizem os Auto- ^

157Í , res Porruguezes.

r». SE BA -3- Depois d'efta ultima acçaó , Ni-
tiaÕ rei zamaluco cuidou feriamente na paz ,

e naó cuidou em outra coifa, que de

D. LUIZ ^ tratar d\hum modo que falvaíTe a fua

DE ATAI- Honra. Eu creio com tudo que a iíío

DE coN- o naõ obrigou , tanto perda que tinha

DE DE tido eniaó , como as fufpeitas qre

ATOU- concebeo do Idalcaó, que elle fabia

GUIA VI- í^cr fido foiicitado pelos outros Prin-

cE-KEi, cipes do Reino de Decaó para le ligar

com elles contra elle, e prezumia que
houvelTe fempre alguma efpecie de

negociação declarada com o Vice-Rei,

Porque ainda que o Idalcaó foi cer-

tamente fempre fiel a alliança que ti-

nha contra<flado , com tudo como ef-

tes Príncipes eftavaó em huma def-

confiança continua huns dos outros ,

e faziaó commumente efcrupulo de
faltar á fua palavra , naõ era precizo

mais que a menor fufpeita para os fi-

zer mudar.
Em ^quanto as coifas tomavaõ hu^

ma taó boa marcha em Chaul , os ini-

migos afFev^avaõ elpaihar em Goa fal-

fas noticias da fua tomada , e de tem-

pos em tempos lhes viaó fazer efpe-
'

cies



DOS PoRTUGUEZES , LlV. XIV. 20^

cies de feíla para fazerem acredirar

eftes falfos rumores
, que afligiaó tan- Ann. de

to mais o Vice-Rei , que tinha fido ]. C.

fó do parecer de defender efta praça. 1571.
lílo dava bom motivo ás murmuraço-
cns dos feus Invejozos , e do povo ^* ^^^'^^'

que fe emancipava tanto mais para re-
"^^'"^^ ^^^

tentar em fatiras
, por padecer fome,

eftando reduíido a viver d'hum pouco ^* ^^^^^

de peixe pefcado com grandes rifcos,
^^ atai-

€ com humas powcas d'ervas pelo ^^ ^^^'

aperto de Vice-Rei ; o qual tendo ^^ ^^

cheios os feus celeiros , ufava d'hu-
^'^^^'

ma erande economia por precaução ^^^'^ ^^''

para o futuro.^
_

"-'^^'-

O Idalcaó, que naó ignorava os

juftos motivos de inquietaçoens que
devia haver d'efte defcontentamento
Geral , lhe preparava ainda outra in-

triga j a qual teria acabado a guerra

com vantagem fua , fe tiveíTe tido êxi-

to. Porque elle tinha praticado hii-

Tia inteiligencia em Goa para lançar

/ógo ás pólvoras 5 e aos armazéns. As
pólvoras tinhaó começado a faltar , e

o Vice-Rei para enganar o ídalcaó ,

j, avia fingido ter huma grande abun-
dância. E para fazer acreditar eíle

*ngano , tinha feito encher muitos
varris d'area em modo de pólvora com
íiuito fegredo d'huma parte , e pu-

bli-
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blicidade pela outra , para lhe poder
Ann. de impor. D. Luiz foi muito bem ícr-,

J. C. vicio para deícnbrir a nova intriga do,-

j.^j^ inimigo. Eíle fez procurar os culpa-

dos 5 achou dois que Fez enforcar
;
pa-

'

D. SEBAS-
y,^ os outros, cujO crime naó foi in-^

'^''^^"'^'* teiramente verificado, contentou-fe de»

o3 meter nas galeras , e deo ordeni
D, LUIZ

^^^ Clero que vela-fe na íegurança dí^
CE ATAi'

(^jj^^jj^ ^ Q q^g redobra-fe a guarda dos;
DE coN-

aj-j^-iazens.

r»E DE
jj^ I^^jI^ ^.^ ç^^ parte preparava

ATOU- novas battarias ,
para dar que fazer

GUIA VI-
.^Q ídalcaõ 5 c para o occupar por

cç-REi. out^a parte. Porque em quanto

elle fe nioítrava muito frio fobre as

negócios da paz que hiaõ fempre ca-

minhando , elle a dezejava com hum
extremo ardor , e fazia tudo o que po-r

dia para obrigar o Idalcaó a procurar,

la por fi meímo. O rodeio que to-t

mou lhe aproveitou. ífio íervio de pôr

cm m.ovinienro os Príncipes herdeiros

cio Rei de Narílnga ,
que o Idalcao

tinha vencido. Naó fe dirigio ao mais

moço que a viíínhança do Idalcaó ti-

nha cm refpcito , e que o temor ti-

nha obrigado a íazer-íe feu vaíTailo,

Recorreo ao mais velho ,
que era mai«

poderofo , e que naõ tinha nunca fei^r,

to tratado com o Idalcaó viòloriozg^
• Pa-
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Para melhor cobrir efta negocia

çaõ 5 o homem de que o Vice-Rei Ann. da
fe fervio ,

paíTou para o campo do Idal- ]. C.
caó como defertor , e de lá a Bifna- j

ga 5 onde as fuás propofiçoens foraó ^
recebidas com cubica, O Idalcaó o ^* sebas-

foube. Pouco depois teve a noticia "^^^o i^ei

da retirada do cerco de Chaul y e que

Kizamaluco tinha feito a fua paz. En- ^* ^^''^

taó começou a tomar as íuas medi- ^^ atai-

das para fe retirar fem ter feito a fua. ^^ con -

Executou eíle projecto com muito ar- ^^ de

tificio 5 dando ordem a fazer partir atou-

toda a fua artilheria , e fuás baga- guia vi-

gens fem eftrondo , em quanto An- ce-reu

goftaõ 5 Rumecaó , e Moratecaó fer-

viaó a cobri-los , ficando nos feus quar-

téis onde faziaõ de modo a guerra ,

que continuavaõ fempre as fuás nego-

ciaçoens para á paz : porém o Vice-

Rei a quem eíla partida do Idalcaó

naó podia fer occulta , embaraçou-fe
pouco em concluir efta paz , efperan-

do achar-fe bem de preíTa em eftado

de a dar como Senlior.

Aílim fe terminou o maior esfor-

ço d'efta conjuração 5
que tinha tido o

Vice-Rei fufpenfo quaíi dez mezes , i

nos quaes fe pode dizer que elle fuf-

tentou fó d'algum modo o Eftado de-

cadente das índias , fem perder hum
,

pal^
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,
, palmo de terra. Os Príncipes ligados

Ann. de pelo contrario tiveraõ grandes perdas,

J. C. inevitáveis em huma taó grande mul-

tidão 5 e em hum laô longo tempo. -

^"^ * Elias foraó menores com tudo que a
D. SEBAS- J^^ fua reputação 5 naó tendo por af-

^

tiaÓkei. fini dizer podido avançar hum paíTo

com taó grandes forças contra hum
D. Luii! inimigo taó fraco em comparação , e
d'atai- de que toda a força confiftia quafi em
DE VICE- huma fó cabeça.
KEi. Porem o vií^orlofo D. Luiz naõ

fe pôde aproveitar das fuás vantagens,

,

nem gozar do frudlo dos feus traba-

lhos. Quatorze dias depois da retira-

da do Idalcaó , D. António de Noro-

nha 3
que eu fufpeito fer hum neto

de D. AíFonfo 5 como também o outro

D. António, que eftava aílualmente

Governador de Cochim chegou de Por-

tugal, donde tinha partido neíte anno
com as proviíoens da Corte ,

para lhe

fucceder na mefma qualidade de Vi^

ce-Rei. D. Luiz que o recebeo ern;

Goa 5 lhe entregou na maó o Gover-:

no 5 e foi embarcar-fe a Cochim para,.

u.AíJTO- Lisboa 5 onde ElRei o recebeo con^.

Kio DE grandes honras , e lhe deo a direita»

KORO- fupcrior a elle de baixo do palio na

MIA VI- prociíT^ió folemnejque foi feita em ac-

cE-RE!. çaó de graças das grandes felicidade^

que tinha rido nas Índias. Se-'
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Se Noronha checou miiiro tarde

pira tirar a D. Luiz d'Ataide a glo- Ann. de

ria de ter feito fugir o Idalcaó , te- J. C.

"ve a confolaçaó de fazer com elie a 1^72.
paz com condiçoens vantajozas. Po-

rém apenas foi ella rei;ulack , e ailig-
^' ^p^^'

nada, que 03 navios , que o novo Vi-
'^^^°^^^*"

ce-Rei acabava de mandar a corfo ,
• 1 ' n r '

1 D. ANTO-
víolarao eíta paz lem razão , tomanao
dois navios d'eíle Príncipe , que vi- ^/° °^

nhaó de Meca , e naó tinhaó queri-
^'^^°"

do moftrar os feus palTapor^es. D. ^^'^ ^^^^

Henrique de Menezes que côtiiman-
^^"^^^'

dava a frota
,
pagou muito caro a cul-

pa que niílo cometec. A tempeílade

tendo-o levado para hum dos portos

do Idalcaó, alli foi feito preíioneiro,

e tranfporrado a Bilgaó , onde o Idal-

caó o confervou em hum cárcere , e

cuílou muito a receber o feu refgate,

depois d'hum longo , e rigcroib cati-

veiro. As outras embarcaçoens deíla

frota cahiraó nas maós dos Malabares,

que 03 obrigarão a fe render, depois

de cuílar a vida a Manoel de Mafca-
renhas , a Fernando de Soufa Couti-

nho , e a alguns outros OSciaes pe-

la fua imprudente temeridade.

A confolaçaó que pôde ter No-
ronha de ter feito a paz com o Idal-

caó , foi bem atoada pelo difgof-

Tom. IV. Ò to
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-^ to que teve cie naó ter podido foccor-

Amn. de rer a tempo a Fortaleza de Challe.

]. C. Elie lhe tinha no principio dcftinado

1^72. ^^'5 foccorros diíferentes ,
que foraó

empregados em outra parte ,
porque

D. SKBAS- Q Diogo de Menezes tornando Ib-
TiAOREi.

j^j.^ eílas circuníiancias, alli foi envia-

do com mais de 1^500. homens. Po-
D.ANTo-

^^^^ j^ ^ negocio eílava feito. D. Jor-

ge de Caífro enfraquecido pela fua

idade de Ro annos , vencido pelas la-

grimas íi'huma efpoza moça , e das

outras mulheres da praça , as quaes

fe naó acharão com o valor das de

Diu 5 excitado também pela fraqueza

de muitos OlKciaes, fempre muito pru-

dentes para proverem na fua feguran-

ça 5 naó comettendo fe naó a gloria

d'outro 5 tinha já entregado a praça

por capitulação, antes que nella tivef-

lem íeiío alguma brecha, deshonrando
âilirn as luas cans , e a fua Naçaó, por

huma tacha tanto mais infame , e tan-

to mais feníível, por naó haver ain-

da igual exemplo nas índias.

D. Diogo de Menezes recolheo
efte infelis velho , e a fua fraca guar-

nição , que o Rei de Tanor ti-

nha recebido na fua cafa. Conduíi-

os depois a Cochim , onde trouxe a

ina noticia d'efta entrega. Menezes
e
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e MatxHias ci'Albuquerque tendo repar-

tido a fua frota entre fi , fe dividirão A:-. n. de
para hir andar a corlo , e fe ajunta- ]. C.
raó depois para attacarcni , e demoli- j ,

rem hum forre ,
que num Naique vaf-

'"

fallo do Idaicaó tinha levantado na ^- -eeas-

emboca-r.ura do pequeno rio de San-'^'''^^ ^^*

quifer. Elies o confe^juirao : porem cuf-

tou a vida ao celebre António Fer- ^- '^^•'^O"

nandes de Challe , cujo corpo foi tranf- mg de

ferido a Goa , onde foi íepiilrado com i^^oro-

honras quafi fimiihanres ás que faziaó ^^ía vi-

aos Vice-Reis. ce-rei.

Novos cuidados impedirão o Vi-
ce-Rei de fe vingar do Samorim d'

huma raó grande aíronta como a to-

mada de Challe , e o chamarão, para

o Reino de Cambaia, onde tinha fucce-

dido huma nova revolução. Gelaled
Mahamed Hecbar Pat-cha Rei dos Jvlo-

gols , le tinha aíTenhoreado d'elle ,

chamado por Itimiticaó , que lhe ti-

nha entregado a pcíToa do Rei
,
que ti-

nha feito , ou porque cfte foiTe feii fi-

lho 5 como dizem , ou porque eíte fjf-

fe o filho do ultimo Rei , como el-

le mefmo o dizia , ou alguma ou'ra
perfonagem

, que lhe lubííituhio. Naó
fe fabe qual foi o motivo que o le-

vou a eíte extremo. As relaçoens ,

e as memorias d'cíles tempos co^ãic-

O ii çaó
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çaõ a faltar. Como quer que feja Iml-
Ank. de ticaó julgou achar alli a fua felicidade,

], C. G tinha feito o feu tratado para governar

o Reino em qualidade de Vice-Rei.
^^ '

Hecbar Senhor d'um taó podero-
D. SEEAS- fo Eftado, fem ter quafi tirado a efpa-
TiAO KLií^a, quiz reunir os pedaços que lhe ti-

nhaõ fido defmemhrados , e veio acam-
D. ANTo- par-fe na vifmhança de Damaó , e de
NI o DE Baçalm com hum poderofo exercito.
KG RO- 13. Luiz d'Almeida Governador d'erta
^HA VI- primeira praça , avifou dilio logo o
cE-RBí. Vice-Rei , que alli voou com huma

bcliílima frota. A prefença de Noro-
nha fez mudar de parecer a Hecbar.

Julgou efte que convinha melhor aos

feus negócios viver hem com os Por-
niguezes. ; fez com clles a fua paz

,

e tornou para Amadaba , onde aca-

bou de aíícgurar-fe do Reino, fazen-

do cortar a cabcçaa Imiiicaõ
, que re-

cebeQ alllm da maõ d'hum ingrato o
juílo caftigo das fuás ingratidoens a

refpcito dos feus Soberanos.

As duas difgraças que tinha tido

o Rei d'Achem nas duas ultimas ve-
zes em que fe tinha empenhado a hir

filiar Malaca , o tinhaõ im.pedido de
ajudar os Príncipes alliados , e de ef-

tar em campo no mefm.o tempo que
eijes conforme o feu ajuíle. Naó po--

diaó '
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diaó imputar-lhe que rinha faltado por

ieii gofto. Trabalhava em reparar as A>;n. de

fuás perdas ; e tanto que clie eiteve J. C.
pronto

5
pariio com huma trota taó nu- j^ ,

merofa como as primeir--.s quafi no mef-
mo tempo , que o Idalcaó , e Niza- í^- -p-^^s-

maluco jcanfados dos feus esforços inu- '^^-^^' ^'^*

teis 5 fe retirarão com dif^ofto , e com
a vergonha de naó terem conieguido ^^* '^^'^°"

03 feus projedos. '"^ ^^

No mefmo dia que el!e chegou, ^"CRO-

de-embarcou perto de -j^ homens de ^'"-"^ "^'^^

tropas. Lançou fogo á povoação d'
ce-rei

Ilher 5 a qual fe teria queim.ado toda

fe naó houveffe huma chuva que o
apagou. Fez igualmente diligencia pa-

ra queimiar os navios do arcenal , e

naó o podendo confeguir , eilabèle-

ceo os feus quartéis , e entrou a ba-

ter a Cidade furiofamente. Faltavaõ

hoir.ens , viveres , muniçoens , e ge-

ralmente tudo. A confternaçaó era

rande. Apenas penfavaó cm fe de-

ender do outro modo , fe naó com ro-

gativas
5 procilToens , e lagrimas com

que efl:a Cidade procurava abrandar a

coJera de Beos , e implorar a fua mi-
fericordia

^ que ella naó merecia : por-
que era hum.a verdadeira Babylonia
pelo exceffo dos vicios. Neftas triftes

circunílancias chegou Triiiaõ ài \'ei-

l
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2;a com hum inico navio que voltava
Akn. cie das ilhas de Sunda. Toda a Cidade
]. C. rccorrco a elle mefmo como ao feu Anjo

ic-^i. rnieiar. Qrje a Providencia lhes en-

viou para os fazer efperar contra to-
T>. ^í;''-'^^" (Jj^

g_ efperançn. Triílaó cheio de valor,
11 AO RLi

^ ^^ ^^ tomou a commiíTaó , fe pre-

parar nove, ou dez embarcaçoens ve-
3^. ANTo-

11^^^^ ^ e podres, que eílavaó no arce-
^"^ ^^' nal , e tendo alli diílnbuido 500 ho-
KORO-

nieiis
,
que faziaó compaixão pela íua

KHA VI-
dcfnudez ', moleítias , e fome que ti-

nhaó padecido , foi procurar a frota

inimi2;a
, que achou no belo rio. E

com huma refoluçaó heróica , defcendo

em liuma gálio ta , depois de ter coníia-r

do o governo do feu navio a outro,

foi o primeiro que atracou a Capita-

nia. Todos os outros OlHciaes o aju-

darão perfeitamente. O combate foi

cruento. Em íim pôz cfra numerofa
frota em fugida , tomou quatro gale-

ras 5 e fete fuílas , meteo muitas no
fundo , matou 700 inimigos , e li-

vrou aiFim Malac;-, p.iraondc voltou vi-

èforioío 3 e onde cuílava a crer huma
tal vic^oria.

7víalaca padecia femprc , em par-

te por razaó da diílancia do índof-

tam 5 cm parte também hum pouco
por cujpa dos Vice-Fveis , e Gover-

na-
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nadores Geraes das índias, que mui
to occupados com as praças ,

que ti- A.n. de

nhaó na fua vifinhança , enrereíTavaó-íc J. C.
menos nas que eftavaó mais diílantes, ou , ._.

porque d elias nraiiem menos proveito,

ou porque tomailem por prerexto as °* ~'!,""'^^"

guerras
,
que elles melmos tinhaó que ^^"^^ ^^^

luíientar. Que íe íegundo as occaíiocns

fciziaó algum esforço nas necellidades
^"^^''^^"

urgentes , eniaó ou os foccorros que^'° ^^

elles enviavaó che^^avaó muito tarde, ^°^^"

ou eraó muito fracos. Allim Malaca '"""-^ ^^^'

fe vio fempre em temor da parte dos ce-rei.

inimiiios que a cercavaó : inimigos que
podiaó bem humilhar ; porem que naõ
podiaó abater. Com ifto eíla Cidade
criminoza naó ceifava de merecer as

vinganças de Deos , e era o theàtro

da cubica , e da luxuria.

Para obviar eíle primeiro mal ,

El Rei D. Manoel tinha auerido limi-

tar o poder dos Governadores u is ín-

dias , cuja efphera era muito vaf!:a
,

e tinha repartido as fuás con ou iftas do
novo mundo em diííerenies Governos
independentes. Porém ifto tinha fido

mal fuccedido , como já vimos. Ei-
Pv^ci D. Sebaftiaó capacitado d'en;a pri-

meira idea , e perfuajido da fua ne-
ccílidadc quiz praclicala , e fez três

Governos. O primeiro defde o Cabo
da
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das Correntes na Africa oriental , ate

Ann. de ao de Guardafu ; o íegundo dcfde ef-

3. C. te ultimo Cabo até ao de Comorim i e

o terceiro defáe o Golpho de Benga-*
^'7^'

la até á China. Fazendo eíla divi-

D. SEBAS- zaó y enviou D. António de Noro-
uiaÕ rei nha á índia com o titulo de Vice-

Rei , e nomeou para os outros dois

D. ANTo- Governos Francifco Barreto para o pri-

Kio EE meiro , e António Monis Barreto pa-

KORo- ra o fegundo , ambos com o fimples

^^HA VI- titulo de Governadores.

cE-REi. António Monis Barreto tendo che-«

^ado a Goa , obrigou o Vice-Rei a

expedi-lo para o feu Governo-, fegun-

do as ordens que tinha da Corte , e

fez no mefmo tempo propoziçoens

muito exorbitantes. O eílado das ín-

dias naó fupportava certamente que ti-

veíTem refpeito aos feus requerimentos

principalmente fobre o fim da guerra'

que acabavaó de fuftentar, e que naõ
eftava ainda bem extiníla. O Vice-

Rei fez quanto pôde para o perlua-

dir da razaõ , e ©brigar a moderar
as luas pretençoens. Barreto fe picou',

recufando partir com os foccorros que
lhe queriaó dar , e efcreveo occulta-

mente á Corte cartas cheias de fel , e

de amargura : defte modo íicou Ma-
laca fem íbccorro por mais d'hum anno.

Só
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SÓ lobre a Cartai cie Barreto , en-

viou a Corte ordem de depor o Vice- Ank. de

Rei. Francifco de Soiifa
,
que comman- ]. C.

dava a frota partida do Reino , mal 15-72.

póz pé cm terra , foi levar os defpa-
1 ITMT-) • A l T T^ r-' r^ -D. SEBAS-

cnos d LlRei ao Arcebiípo O. Gaípar,

a quem fe dirigirão. Efte homem ref-
^'"^^ ^^'

vetavel pelas fuás cans , e fua di2nida-
^ ^ r 1

• D. AKTO-
cc ; porem nmpiez , e ignorante nos

f.
1

^ j
^ NI o DE

netíocios co mundo , cometeo en-
-"^ 1 r - 1 í.Oro-

rao hum erro enorme
,
que ie nao de-

via nunca eípersr da fua idade , do^
feu caracler 5 nem da fua virtude. Por

^^'^^^*

que em lugar de tomar confelho , ten-

do principrilmente nas cartas da Cor-
te coifas, que fe podiaô interpretar be-

[
nignamentc , tranfpcrrado d'hum zelo

* -imprudente , e pode ler também que
lifongeado com a vaidade de ter para

executar huma ordem d'eíla impor-
tância , ajuntou todos os corpos na
fua Igreia , e fez ler por lium Alcai-

de as ordens que lhe tinhaó vindo ,

e entrega , a A.ntonio Monis Barreto

provi foés para íucceder a Noronha.
Depois dcíle tcrrivel eítrondo

com o mefmo paíTo , e com a mefma
1 -imprudência , o Arcebifpo feguido de

todo efte Confelho tumukuofo , foi

ler ao Vice- Rei a Sentença da fua

I

ílepofiçaô. Noronha ouvio com huma
! ' conf-
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— conftancia que enternecia aquelles mef-

Ann. de "^os que a ouviaó , e que lhe faziaó

J. C. ^ juftiça de crer que ellc naó a me-

j .--, recia. Com tudo elle , fua efpofa , e
^'^^* D. Fernando Alvares de Noronha mor-

D. SEBAs- reraó de dirgofto no navio que os tra-
TiAO REI 2ia para Porrugal. O Miniftro que ti-

nha enviado da Corte a ordem preci-
D.ANTO- pitada, e inconfiderada, concebeo d'ir-

i.'io CE jQ também tanto difgoílo ,qiie morreo
KORo- igualmente. O ArcebiTpo , e Barreto
KHA VI- deveriaô morrer de vergonha , e de ar-

cE-REi. rependimento , o que lhes naõ acon-

tecec. Bela inílrucçaó íobre a vaida-

de das coiias humanas , onde fe vê a

vida 5 e a fortuna d'hum homem de
merecimento , e de grande dignidade

depender ao meímo tempo da pai-

xão d'hum homem enrereíTiido na fua

>ropria caufa , faifo , e violento nas

Tuas informaçoens , e da fúria d'hum
Miniftro inconfiderado , e pouco acau-

telado ,6 da íimplicidade, ou da vaidade

d'hum beato fem luzes.

Depois defte exemplo de terror

de que Barreto era de alguma forte

o autor , e o executor mefmo : que
naó julgava que dcveíTe fazer mais im-

preííaó nelle , do que em outro qual-

quer 5 e infpirar-lhe medo d'huma Cor-

te 5 que moílrava tanta feveridade fó

pe-

lu<
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pela falra de rerpcito devido ás luas

ordens ? EUe le achava juílamente no AxKn. de

mcrmo cafo que lhe tinha feiro pa- ]. C.

rccer o Teu culpado. Eile era Governa- 1572.
dor Geral , e Senhor. D. Leonel Pe-

r 1 f~> 1 -RI D. SE15AS-
reira lhe iuccecieo no Governo ce Mn- -

laca. Barreto rinha recebido ordens
^^'^

fÀVA o proverem , ainda mais forres

do que tinhaò fido as de Noronha
,~ r r^- 1 • • 1 A.NTONIOem íeu ravor, 1 inha noricia ce que '

Malaca eílava de novo redufida a gran-
^^^^^^

des extremidades. EUa eftava muito i^--^^^^^'^^

mais precizada por terem deixado de
^^^'"^^^

lá hirnoanno paíTado. A índia naó fe
^'-^^°^*

achava em huma ruuaçaó raó má , co-

mo a cm que fe tinha achado
,
quan-

do os feus mais poderoios Príncipes

eilavaó armados contra ella , aíiim co-

mo eítavaó na chegada de Noronha.
Pereira fazia requerimenros muiro msais

moderados , e fe contentava cem mui-

to menos. Naó obítanre iílo Barre-

to revê animo de recuíár a Pereira

tudo o que ellc pedia, e a Corte, a

quem naó deixarão de fazer queixas

muito vivas
, pcíio que muiro mais

offendida por eíla reincidência de de-

fohedicncia , naó oufcu proceder con-
tra eíle , que era miuiro m.ais crimi-

no fo que o feu predeceíTor ; de quem
tinha elle mefmo ranto exagerado a

cul-
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— culpa , porque ella tinha ufado de mui-

Ann. de ^^ rigor a relpeito daquelle que me-

j^ ç nos o merecia , ou que inteiramente

o naó merecia. Eftranha fraquefa , e
'574' prova fenfivel que muitas vezes os ho-

D. sEBAs- mens naó Taõ , ou naõ paílaõ por r ul-
tiaó rei pados, fe naõ como o parecem aquei-

les de quem dependem.
ANTÓNIO D. Jorge de Caílro foi d'fto tam-
MOKis bem huma prova no anno íeguinte ;

KARRETo porém triíle. A Corte eílava ainda
o oVER- no goílo da feveridade. Ella mandou
i^ADOR. que lhe fizeííem o íeu proceíTo

, por

ler entregado a Fortaleza de Challe ao
Samorim ; e a efte infeiis velho foy

a cabeça cortada em hum cadalalfo na
praça publica de Goa. Podiaõ certa-

mente defculpa-lo , ou deviaó fazer o
proceffo aos outros que o aconfelharaõ

raõ mal. O minifterio moftrou ter pcn-

fado alhm , fem o que fe fazia redi-

culo, enviando no anno feguinte pro-

vifcsns para lhe confiar outro Gover-
no.

A' medida que Malaca fentia

augmentar a fua fraquefa pelo de-

femparo em que a deixavao os que
eftavaó encarregados de proverem na
fua falvaçaó , via crecer o nu-
mero dos feus inimigos. A Rai-
nha de 3 apara alli enviou primei-

ro
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ro que ninguém 1$^. Javas , com hu-

ma poderoía frota de 8o. Juncos , e Ann. d

inais 220. Calaluíes. Triftaó Vaz da J. C.

^^eiga ,
que depois da lua vicloria ti- 15-04.'

nha continuado a fua derrota para ás

Ilhas do Sunda, eftava de retorno pa- ^-^^bas-

ra Malaca , e o povo lhe tinha roga-
'^''"'^^ ^^^

do
,
que quilefle entrar em poíTe do

Governo vago por morte de D. Fran- -"^^"^o^io

cilco Henriques. Vaz foi também o ^^^^.^^

Anjo tutelar d'e{la pobre Cidade com ^^^^^--^o

algum foccorro, que a providencia lhe

enviou , teve a gloria de triumphar de

toda eíía numcrofa armada.

Os Javas tinhaõ formado hum cer-

co regular , e eílabelecido fuás eílan-

cias. Joaó Pereira que Vaz enviou,

lhes tomou huma com íete peças d'ar-

tilheria. Depois d^efte primeiro enfaio

Pereira foi lançar fogo á frota d'el-

le5
,
que pegou de modo

, que confu-
mio 30 Juncos, e hum.a maquina, que
ellcs tinhaô preparado para tomarem
hum dos baftioens da Fortaleza. Pe-
reira tendo-fe depois metido em em-
bufcada com a fua pequena frota pa-

ra lhes cortar os viveres , os Javas

enfraquecidos, por huma parte por hu-
ma moieília

, que fez morrer perto de
metade , da outra pela fome que pa-
deciaô, depois que Pereira tinha oc-

cu-
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-*- cnpLido rodos os eftreitos iazendo cor-
Ann. de íb 5 íe rornaríió a embarcnr com pre-»

J. C. cipicaçaó. Pereira os feguio, e ihes def-^
^

j --^^ bararcu a fua ultima linha. Fizeraó a
fua retirada precipitada em menos dé
tres horas. 1 endo durado o cerco três

a^íAO REI
meze^

Tanto que eíle exercito fugitivo
ANTÓNIO j r ^

. - . j T^^ . ,,ceiapareceo , virao vir o do Rei d
Achem - que era ainda mais rormi-

BARRETO
GOVER-
NADOR.

davel
5
que os precedentes. Triíí:aõ V^az

reduíido á neceílidade pela falta de
viveres , tinha enviado Joaõ Pereira pa-
ra fe apoderar d'huma palTagem com tres-

embarcaçoens , e facilitar os comboios
de viveres. A frota inimiga cahio fo-

bre elles. Em pouco tempo os tres

Capitacnsforaó mortos com 72 dos feus,

40. foraó feitos preíioneiros, finco fomen-
te fe falvaraó a nado. Eíla perda pôz a
Cidade nos últimos extrenios : naõ
reílavaó aili mais que 15O. Portugue-
zes 5 a maior parte em eílado de naó
pegarem em arnias. A pólvora, cos
viveres lhes faltavaó. Todo o feu rc--

curfo eílava em Deos , que moírrou
querer ainda faivar milagroíamenre
efta Cidade criminofa. Porque o fi-

lencio
5
que aiii havia por falta de

pólvora 5 e a confternaçaõ em que to-!

dos eífavaó , rendo feito temer ao Rei
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<l'Achcm alguma furprefa , ou algum "~ —
engano cie guerra

, poíTuido d^eíle rer- ^^^'^- <^e

ror pânico , eíle Príncipe levantou o J- C.

cerco com huma precipitação extraor- 1576".

dinaria , e deixou a prefa , quando a ^ ^

tmha ja entre as mãos.
, .

-

O Governador Geral tinha alguma
emprefa na idéa , e entrou na pre-

•r ' J^ r • A ANTÓNIO
preciíao de fazer os preparativos. A
íim de fe iuílificar com á Corre das re-

r -ir- T^ 1 BARRETO
cuíaçoens , que tinha feito a D. Leo-

, V, •
1 r n • GOVER.

nel rereira dos íoccorros, que lhe ti-

nha pedido para Malaca, pela necef-^^^^^*
fidade em que fe achavaó as índias

,

tomou por empreftimo do Senado de
Goa 20(i) pardáos. Porém nam tendo

cauçaó para dar , lhe obrigou feu filho

Duarte Monis de idade de oito ahnos.

O Senado tratou mal o Gover-
vernador nefta occafiaó, cm compara-

ção ao modo de que tinha ufado com
D. ]oaó de Caílro , ao qual elle en-

viou os cabellos da fua barba ,
que lhe

fervi aó de penhor , e deo-lhe mais

do que elle pedia ; em lugar que nao
concedendo a eíle fe naó o empref-*

timo, que elle pedia, aceitou o penhor.

Efta diferença de procedimento , fazen-

do fentir a que faziaó d^homem , a

homem picou tanto mais Barreto ,
que

fe iifongeaya de que com elle ufariaõ

me-



224 História dos Descobrimentos

— melhor, He verdade que a incerteza
Ann. de cm que eftavaó fobre o modo com

]. C. que a Corte julgaria da fua conduda

icj^, ^ rcfpeito de D. LeorxCl Pereira ,

deveo influir muito cm hum proccdi-
D. SKBAs-

j-^-jgj-^j-Q j.pQ pouco decente , e pouco
T.AO RE.

obrigatório.
^

Nos naó vemos qiie houveííe aí-
a>:tonio

gy,-j-j^ confequeneia á'QÍÍQ empreftimo ,
woNis

j^^j^-j ç^^Q Monis Barreto íizdTe algu-
BARRETO

j.^,^ empreíli confideravel no íeu Go-
GovER- verno. Nos achamos fomente que ]oa5
íiADoR. ^^ Coíla com duas galeras, e 24 fui-

tas correndo a Coíla do Malabar abateo

o Rei de Tolar ,60 Samorim, quei-

mando muitas das fuás povoaçoens.
Carregou a fua vingadora maó mais par-

ticularmente fobre eíle ,arruinando-lhe

abfolutamente a Ilha de Chalie, e hum
pouco mais longe huma das fuás ca-

zas de recreio , onde o feu fobrinho

,

Príncipe, herdeiro 'foi morto ; o que lhe

cuílou iníinitamenie mais do que todas

as oiuras perdas.

Foi quafi naquelle tempo
, que

quatro Reiigiofos da ordem de S. Fran-.

cifco
5
que tinha5 por Prelado hum

íanto homem chamado o Padre Alfa-

io 5 entrarão na China para pregarem
o Evangelho. Ficarão algum tempo
em Cantaõj onde trabalharão com mui-

to
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to zelo na converfaó das almas ;
po- — •

réni vendo que o fruclo naó reípon- Ann. de

dia aos feus trabalhos , tornarão para ]• C.

Macáo. 157^»
A divifaó dos Governos tendo

^ seb^s-
íído ruuito mal fucceJida da parte de '

- \
TiT 1 r • • j • • • r TlAO REI
Mí^laca , toi ainda muito mais inre-

lis , pofto que em outro senero , no
j \r- rira • r\ o 1 n- ' ' • ANTONia
(ia Aínca. ElRei D. Sebaítiao obri-

^

Sado pelo leu confelho a fazer eíla
c» .r,

^ -^ r BARRETO
repartição , tinha tido por objecto nei-

ta fazcr-ie Senhor das Minas de Mo-
^

*

nomotapa
,
que lhe alílrmavaó fer hu-

ma fonte inxaurivel de riquefas im-
menfas , e huma emprefa fácil.

O Império do Monomorapa ou
Benomotapa comprehende huma gran-

de parte da Ethiopia baixa , àQ^-

do Império dos Abexins até ao Cabo
^e Boa Efperança , Norte , e Sul ; e
da Cofta de Zanguebar até aos Pai-

zes dos Negros , e Reinos d'An-
gola 5 e de Congo, Efte , e Uefte,
He regado por muitos rios grandes

,

e contem 2^ Reinos , que lhe rendem
vaííalagem. Os habitantes naó faó to-

dos bárbaros, como os Huttentoens ^

e outros povos da Cofta da Cafraria.

Pofto que negros , faó mais ef^^irico-

205,6 mais induftriofos, e tem hu-
ma forma de Religião mais alEgnala-
Tom. ly. P da

,
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Íl6 Hjstoria tos Descobrimentos——da, de que parece que o Imperador
ANN.de he o Chefe. Eíle Príncipe he refpei-

h C. rado como huma efpecie de Divinda-

1576. ííe. Os feus vaííalios naó lhe falaó

fe naó de joelhos : elle , e as fuás

' mulheres , faó fervidos pelos filhos
TIAO REI 1 1, . . j o • r rdos Príncipes , e dos Keis léus val-

fallos , que eftaò lá como em reféns
ANTÓNIO ' -1 j 1

• /r "
ate a idade de vinte annos , paíiao

MONIS 1
. . . A t:idepois aos primeiros empregos. O Pa-

iJARRETO , K j^ n ^ T5 • L • J
lacio d eite Príncipe he rico , e tudo
alli refpira o ar ahuma Naçaó bem
policiada , as infignias da fua digni-

dade faó huma fouce y e duas flexas*'

Ainda que efteja em paz , tem com
tudo fempre em pé hum exercito mui-
to numerofo. Tem entre as fuás tro-

pas hum povo de mulheres guerreiras,

cue perrendem ter nafcido das antigas

Amazonas da Libya. O que efte Prin-

cipe tem de mais particular , he o
fogo fiigrado

,
que conferva , e quô

manda renovar cada anno em todos

os Eílados dos Principes feus feudata-

rios. Suas terras faó férteis , e abun**

dantes , ricas em Elephantes , e enl

animaes ; porem principalmente por

eílas ruínas, que pertendem fer o Ophir
de Saiomaó.

Havia alguns annos que o Im-
perador que reinava entaó , tinha teí*

te-
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temiinhacio ciezejar a aliiança dos Por -^

tuguezes. O Vice-Rei das índias alli Anic de

enviou o Padre Gonçalo da Silveira J. C.

Jeíuita 5
que baptifou efte Principe com \^-i6,

3. Imperatriz fua may , e trezentos dos

principaes Senhores da fua Corte. Po- '
\^'^'^'

rém os Mouros tendo-lhe voltado o
^'"'^ ^""^^

animo , elle fez cortar a cabeça a ef-

te Padre. Pouco depois elle fc arre-

pendeo , e fez o nieímo aos feus ca-

lumniadores.

O zelo de eílendcr a Religião

naquelle paiz ,60 defejo de ie apro-

veitar das fuás riquefas , determinou
ElRei D. Sebaíliaõ a enviar-lhe Fran-

cifco Barreto com três navios , e per-

to de mil homens. Era para admirar

ue Barreto ,
que tinha fido Governa-

or Geral das índias , fe quifelTe en-

carregar d'huma taó pobre commiíTaó.
Porém os grandes homens atten-

dem mais á obediência que devem aos
feus Príncipes

,
que á difFerença dos

poílos. Além d'ii1:o Barreto fe tinha

arruinado pelo ferviço do Eftido.
ElRei com tudo pertendeo honra-lo ,

pondo-o a par com o Vice-Rei das ín-
dias , e lhe deo de mais o titulo de
Conquiftador das Minas.

Contarei aqui fielmente o que diz

Matxoel de Faria na fua hii^oiid. Eíle

P ii Au-
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Autor conta, que o Rei encarregando
Ann. de Francifco Barreto deíla expedição , lhe

]. C. ordenou no mefmo tempo
,
que naõ

1^76. fizeííe nada 5 fe naó pelo con Telho do
Padre de Monclaros Jefuita , em que

-
"^ fe naó fabe admirar muito , ou a do-

iiA REI
j^iij^^^g d'hum grande Capitão em fe

fubmeter a hum Religioíb ignorante
ANioMo^^^

minlílerio da guerra 5 ou eile Reii-
/.lOMs

^ioío Santo na fua peffoa , e cheio
BARRETO

^^^ ^^1^ ^^^ íalúã tanto da fua esfe-
^'''^^^-

ra , e do feu eílado. Monchiros ef-
ivAcoR.

t-,^beiecendo bem o leu credito , fe

portou como meílre , tudo para á glo-

ria de Deos , e começou a ufar de
liia autoridade na efcolha de dois ca-

minhos por onde podiaó entrar no Mo-
nomorapa. Só , e contra o parecer de

todos 5 fez tomar aquelle por onde
era precizo paliar pela vifínhança de
alguns Mouros , que penfiraó em fa-

zer morrer efte exercito , envenenando-
Ihe as agoas. Barreto naõ deixou com
tudo d'avançar caminho. Enviou os

feus Embaixadores á Corte do Impe-
rador 5 e alcançou o que pedia , ofe-
recendo -lhe a fua alliança contra o
Rei de Mongar rebelde. Coíleou o rio

Zambeza fomente com 23 cavallos ,

e 500 para 600 homens armados de

arcabuzes. Marchou em boa ordem
com
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com a fua artilheria , e a fua baga

gem no centro , e com eíla pequena Ann . de

tropa desfez muitas vezes milhares a^ ]. C.

homens pouco accoftumados ao eftron- icnô,
do da artilheria , de forre que o Rei
de Monear foi obrieado a' pedir-lhe ^' ^í^-'^^"

paz.
'^^^°^^^-

Nef{:as circunflancias Francifco

Barreto foi obrigado a tornar para Mo- -^^'^^^-^^

çambiquc , onde António Pereira Bran-
^^^^"^'^

daó , hum dos que fe tinhaó^diílin-
«arreto

guido muito nas Molucas pelo? feus
^^^^'^'

crimes , e que em caíligo eílava de-
^'^^<^^'

gradado em Africa , e tinha requerido

por preferencia , de fer da expedição
<1as Minas , tinha cauíado terrivcis mo-
vimentos. Porque efte homem , ainda

que de idade de 85 annos , naó à^Ç-

mentia nunca da fua primeira concu-
cla. Barreto lhe tinha confiado a For-

taleza , e efte ingrato procurou tazer-

fe Senhor d'ella , e atropelar Barre-

to 5 que elle ofufcava na prefcnça
d'ElPxei á força de calumnias fuppof-

tas , e de cartas
,
que efcrevia á Cor-

te. Eílando Barreto de retorno para

Moçambique , Brandão fe deitou a

feus pés , e lhe pedio perdaó. Barre-
to lho concedeo com grande genero-
íidade abraçando-o ternamente com as

lagrimas nos olhos ; e tendo confia-

do
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do a praça a outro , tornou a partir

Ann. deP''^^'''^ ^ exercito. Apenas elle chegou

J. C. o padre Monclaros deixando-fe tranf-
j

^ portar d1ium zelo intempeftivo , lhe*|
"•^"^ * mmdou que abandonaííe a emprefa

,

D.sEBAs- dizendo-lhe, „ Que eile era a caufa
tíaÓ rei

5, da perda de ioda a fua gente , e
que elle dMíTo daria huma conta ter-

rível a Deos , e a ElRei a quem ti*

MONis ^^ nha enganado. „ Barreto tomado»
BARRETO deíle attaque morreo dois dias depois.

GO VER- de difgoílo.

KADOR. Vafco Fernandes Homem , que
fuccedeo a Barreto por ordem da Cor-

te y em cazo de morte , foi muito
bom para obedecer ao Padre de Mon-
claros neíle ponto, e voltou para Mo-
çambique

j
porém tendo-ie hum pou-"^

CO deixado abrir os olhos fobre os

motivos d'huma obediência taó cegaj

deixou lá eíte Padre , e tornou a to-

mar a fua expedição , a qual foi co!

tudo muito infeliz. Os naturaes d(

paiz o enganarão , e tanto íizeraó com~
os feus enganos , que a maior parte

dos Porruguezes morreo , e os que^

poderão fobre\-iver á fua miferia

voltarão fem acharem as minas , d'om
de 03 tinhaó fdmpre maliciofamentí

apartado. Eita expedição começada em
is6f^, durou ate perto do íim de 1576,

O
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O Padre Franciico de Soufa , ou

porque julgou o Padre Monclaros in- Akn. de

nocente d'eíle faélo , ou porque úvqC- ]. C
fe relpeiro á fua Religião para o tratar j ^-^^^

como culpado , como fe íolTe huma
mancha, que em hum corpo taó nu- ^* ^P"^^'

merofo fe achalTe hum homem ,
que '^'^^^ ^^^'

fe deixaíTe conduíir de hum zelo mal
entendido , intentou juílilica-lo , e diz

-^^"^^nio

Manoel de Faria, que elle naó no-^^^'""^^

mea , ou fora mal informado , ou ^-^^^^-to

deo muitas largas ao feu génio cri-
govek-

rico 5 e mordaz. Pode dizer-fe , que ^'*'^^'^^-

o Autor foi mal informado
,
principal-

mente em hum tempo em queattribuiaõ

aos Jefuitas muitas coifas nas quaes

naó tinhaó parte. Os outros Efcripto-

res que nos feguimos ate ao prezente,

nos faltaó , e naó condufiraó a fua

hiíloria até a efte tempo , onde Faria

fe acha fer o único Annaliíla das

Conquiftas dos Portuguezes. Eu creio

com tudo dever fazer juftiça a eíle

Autor. He verdade que elle he livre

,

atrevido em dizer o feu parecer j
po-

rém pareceo-me verídico , e no que
toca aos Jefuitas , fala d^elles em tan-

tos lugares com huma eílimaçaó , e

affeiçaó taó fmgular , que naó poiTo

crer que n'ifto tenha falado por pai-

xão, naó tendo , fegundo creio, cntc-

ref-
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i — rcííe algum em fazer apparecer o Pa-

Ann. de dre Monclciros culpado longo tempo

J. C. depois da morre a efte Padre. A íi-

j-_o dciidade que eu devo á verdade da.

hiíloria , naó me permitio omitir eíla

^579- reflexão , nem de naó fazer juíliça ao

D. SECAS- merecimento defte Efcriptar , dizendo

tiaÓ rei o que ferve para a fua juftificaçaó.

Ruy Lourenço de Távora , que
RUY vinha para fucceder a António Mo-
LouREN- niz Barreto , e que era honrado com
ço DE a qualidade de Vice-Rei , morreo em
TÁVORA Moçambique. D. Diogo de Menezes,
KOMEA- achando-fe nomeado nas fucceííoens ,

I30 VICE- tomou o Governo ,60 confervou

KEi, por dois annos , fem que d'iílo íicaf-

DioGo ^^ algum veíligio por falta de memo-
^^ „^,.^ rias d'aquclies tempos. Elic tinha fei-
X)E MENE- . t 1

^ ^ ^. 1 n
GO-

^^^^^
' ^ ^^'^ digno do polto a

vERN\- H"^ ^^^ ellevado. Faltou menos fem

DOR auvida ás occafioens de fazer grandes

acçoens , do que as occafioens lhe fal-

D. LUIZ ^^j.^5^

^ ^TAi- Q^ Luiz dAtaide Conde d'Atou-
DE coN-

gyj.,^ voltou pela fegunda vez ás ín-
DE DE ^j.^5 p^j..^ 11^^ ^i^.yj. Q baftao das maõs.
ATOU- ElRei D. Sí^baftiaõ tinha nomeado
GUIA Vi- ^(|.g gj-^r^^^» homem Generaliííimo da ar-
cE-REi. mada, que eíle Príncipe devia conduíir
PELA sE-pc(]opjníentc á AiFrica. Elle o tinha
GUNDA efcolhido por preferencia fobrc a fua
VEZ. oj.
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aira reputação , e principalmente por

caula da intrepidez , e valor que con- Ann. de

fervava nos maiores perij^os^ e de quem ]. C.
contaó niuitas acçoens fingulares. Po- 1^70,
rcm tanto efte valor lhe agradou ,

quanto foi contrariado da fua pruden- ^' ^^
"'^^'

cia , e dos conlelhos que elle lhe
'^'"'^^ ^^*

deo muito contrários ao íeu natural

belicofo 5 e impetuofo , como íe apru- ^* ^^^^

dencia nâó òcveUe hir de acordo com ^^ ^'^"•^^"

o valor. Para fe destazer d"elle com ^^' ^°^"'

honra , mudou-lhe o deílino com o ^^ ^^

pretexto da precizaõ das índias, e o tez
-^'^o^'

^

partir repentinamente , fó com dois
^^^''^ ^^'

navios, e huma caravela, na má fezaó,
^^"^^^•

e fem refpeito a Ruy Lourenço de Ta- ^^^^ ^^^

vora
, que tinha enviado Vice-Rei , naó ^^^^^

hrr\'ia ainda hum anno , e que eíla
^'^^'

afronta teria matado de difgoílo y fe

a moleftia fe naó anticipara.

O Conde d'Atouguia com tudo
fez huma feliciííima viagem , e che-
gou a Goa no fim de Agoílo de 1579.
A fua chegada fez tremer os inimi-

gos da Naçaó Portugueza. A lembran-
ça do paíTado fez cahir as armas das
rnaós aos que poderiaó penfar mane-
jalas. Teve fomente ene caftigar , a
perfiuia de Melique Tocar, Tanadar , ou
Adminiílrador. da Alfandega de Dabul
pelo Idalcaó

, que no Governo pre-

ce-
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cedente tinha cometido huma grande
Ànn. de tiaiçaó a refpeito de alguns Oiíiciaes

J. C. Portuguezes das efquadras
, que faziaó

a carreira para o Norte. Èra5| quatro
^"7^* Capitaens , D. Jerónimo Mafcarenhas

D. SEBAs- D. Diogo 5 e D. António da Silveira,

TiAOREi e Francifco Peííoa. Tendo eftes vin-

do ancorar a Dabul para tomarem re-

li. LUIZ frefcos á fombra da paz , o Tanadar
D 'atai- os recebeo muito bem , e tendo-os
DE coN- convidado para virem a terra comer a
DE DE fua cafa, os fez degolar por traição ,

ATOU- á excepção com tudo de Mafcarenhas,
GUIA VI- que moArou ter prefentido o perigo,
cE-REi. e recolheo alguns dos que efcaparaõ

PELA SE- da conjuração. Humas das primeiras

GUNDA coifas que fez o Vice-Rei , foi enviar

VEZ. D. Pedro de Menezes para caftigar

efte traidor , e elle mefma apertou de
modo o Idalcaó , que o obrigou a fa-

zer-lhe juftiça.

Chegarão com eíFeito a hum ajuf-

te 5 e convieraó em que o Tanadar fe-

ria defterrado de Dabul , e do feu ter-

ritório. Porém pouco depois o Vice-
Rei, fabendo que o Tanadar eílava ain-

da no exercício do feu cargo , efta in-

fracção que teve por hum infulto , ten-

do-o porvocado , refolveo proceder por
meios mais eíRcaces. D. Paulo de Li-

jna Pereira , que enviou com dez Na-
vios
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vios 5 lhe deo fobre ifto humâ ampla
•farisfaçaó , tendo ido a Dabul , on- Ann. de

de queimou dois navios do ídalcaó , ]. C.

fez grandes deftruiçoens nas povoaço- 1^70.
ens ao redor , e desbaratou bem dois

corfarios Malabares ,
que o Tanadar ti- ^'

^\^-''^'

nha chamado em feu foccorro.
haorei

Aconreceo entaó numa nova re-

volução nos Eftados do ídalcaó , o qr.a] ^* ^^^^

DE ATAI"
foi morto por hum moço Pagem ,

quem quiz fazer violência. Elle naó ^^ ^°^'"

tinha filhos. Hum dos léus fobrinhos ^^ ^^

lhe fuccedeo. Porém foi logo defa- ^tou-

poíTiido por hum vaíTallo rebelde y e ^^^-'^ ^^''

poderofo
,
que fe fublevou , e fe fez ce-rei..

Senhor da Capicíil , e da peííoa d'el- ^'^^^ ^^"''

le. A guarda Abexinia d^cíle novo Ty- gunda

rano o defpojou dos feus Eílados , e ^^^'

da vida. Os três Chefes Abexins au-

tores d'efta revolta le dividirão entre 15^^-

íi 5 e hum d'elles ficou Senhor. O Vi- ^5^^*

ce-Rei fe teria fem duvida aproveita-

do d'eílas coniunciuras , fe naó fe ti-

vefle matado ells. mefmo em Goa pa-
ra naó fobre viver ás difgraças da fua

Naçaó. Porque foi entaó que o Rei-
no de Portugal fe vio com.o opprimi-
do pela morte dTlRei D. Sebaíliaó,

que morreo na fua expedição d'Africa,

e pela do Cardial Infante D. Henri-
<]ue 3 que naó tendo o 5ceptro fe naó

an-
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anno , e meto , fem ter tomado alguma.

Ann de "^^^^^'-^^
P^''^^

legurar a fucceflaó a el-

j çy ta Cora , deo lugar a Philipe fegun-

do Rei de Efpanha para fe aíTenhore-
I581. ar d^eJla.

D. HEN- A noticia d'eila grande cataftrophe

KiquE fendo enviada ás índias pelos Regen-
KEu tes do Reino , D. Fernando Telles

de Menezes ,
qu« fe julgava no em-

D. FER- prego de Governador pelas fucceíTo-

NANDO ens , alli fez reconhecer o Rei D.
TELLES Philipe d'Auílria em todas as praças,

DE MENE- fem achar a menor oppofiçaó. Teve
2ES GO- nifto tanto maior merecimento por ter

VERNA- relaçoens particulares , e razoens for-

DOR. tes de fer afeílo ao Principc D. An-
tónio de Portugal , que difputava efta

Coroa 5 de que fe julgava herdeiro.

ElRei Philipe ignorando o ferviço

que Telles lhe fazia , e fupondo D.
Luiz d'Ataide ainda vivo , eftava mui-

to inquieto fobre a difpoziçaó em que

eílariaó nas índias a feu refpeito. Nef-

ta inquietação he que fez partir D.
Francilco de Mafcarenhas , o que ti-

nha defendido Chaul com tanta gloria

contra Nizamaluco , com o titulo de

Vice-Rei. Honrou-o também com o
titulo de Conde de Santa Cruz , e

ajuntou á fua dignidade grandes pri-

vilégios motivados pelo dezejo de o
ad-

rHlLlPE

1. DE
TORTU-
GAL II.

DE HES-

yANHA.
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adquirir , e da cfperança de que ellc —
lhe fubmereria as índias, E a fim de Ann, de

que D. Luiz d'Acaide naó tiveíTe ciifi- ]. C,

culdade de lhe entregar o Governo i^Si,
o fazia Marquez da V^illa de Santa-

rarem. Malcarenhas quando chegou
^"^^'^^^

achou tudo feito. Ataide tinha hido ^* ^^

gozar das recompenças do Ceo, mais
^o^^"^^"

íblidas 5 e menos cegas que as dos ^"^^ ^'*

Reis da terra. Mafcarenhas gozou das ^^ "^^"

que lhe tinhaõ concedido em confide-
^^^^•"''^'

laçaó dos Teus ferviçcs futuros ; e Fer-

nando Telles de Menezes , a quem El-

Rei d^Hefpanha devia tudo , íbi defa-

poíTado 5 e ficou fem recompença : aflim

procede o mundo. renhas

Efta he a Época em que julguei
^'^^^'^^^

dever acabar eíla obra. Portugal mu-
dando de Senhor pareceo perder tudo.

Fazendo parte da Coroa de Efpanha,
foi , fegundo dizem, de alguma lorte a
viclima da politica d'ell:a Monarchia ,

e o objeclo da cubica de todos os feus

inimigos. O Conde Duque d'011varesj

primeiro Miniftro de Philipe IV. he philipe
acufado por alguns de ter poílo toda m. rei.

a fua attençaó em diminuir as forças

d'hum Eílado , onde temiaó fempre
huma revolução em favor dos feus

legitimos Príncipes , ainda que fem ^' ^°*^^

atribuir eíjas inte^çoens preverías a ^^'' ^^^'

PHILIPC

lY. REI.
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efte Miniftro, feria mais natural dizer^

Ann. deque tendo huma muito vafta extençaò

J. C. de paiz a manter contra tantas po-

i^3i tencias inimigas
, pôz menos cuidado

, em confervar o que era dos Portugue-^
j

r. joAO
2es ^ (^Q çpQ o que pertencia aos Caí-

IV. REI.
|-ç[|^anos , bem que ellc tiveíTe dezejo

de confervar tudo. Com tudo Portu-

gal 5
que antes tinha fempre eílado quie-

to 5 íem tomar parte nas guerras da

Europa 5 Te achou entaó embaraçado ,

porque pertencia entaó a huma poten-

cia 5
que caufava ciúme a todas as ou-

tras , e que era accuíada de pertender

a Monarchia univerfal.

As Conquiftas dos Portuguezcs

fe refentiraó logo , e em quanto os

Mogols fe fizeraó Senhores do Indof-

taõ , e o poder dos Reis da Períia

hia crufando da parte da Arábia , os

Inglezes , e Hollandezes começarão a

perturbar o commercio de Africa , e
a correr fobre as Colónias Portugue*

zas. Os primeiros fe unirão a Arábia,

e por fim lhes fizeraó perder Ormuz.
Os fegundos lhe tomarão Malaca , e

os expulfaraó de quaíl todos os feus

eftabelicimentos na Ilha de Ceilaó ,

c nas de Sunda , ajudados pelo ódio

dos naturaes do paiz, muito juftamen-*

te irritados dos exceífos dos paVticu-»
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lares aos quaes a Corte de Portugal --

naó tinha pofto em ordem. Ann. de

Os HoUandezes naó fizeraõ me- J- ^•

tios esforços para tomarem o Brafil. 1581.

Efte paiz quafi fempre derprezado de p^j^irpE
Portugal 5 e que lhe vale hoje hum

j,,^ j^^,^

Peru, deve toda a obrigação daíua con-

fervaçaó , em primeiro lugar a JVla-

thias d^Albuquerque, que o fuitentou ^^' ^^'/

muito tempo 5 contra as afeéladas ne-^- JoaÓ

gligencias do Conde Duque d'01iva-iv. rei,,

res 5 o qual parecia , dizem , ter-lhe

determinado a perda , e em legundo
lugar ao incomparável Joaó Fernandes

Vieira , que vendo-íe abandonado de
EJRei D. Joa5 IV. muito occupado
em fe fuftentar em Portugal contra as

armas de Hcfpanha , depois da Revo-
lução, que reftituioa Caía de Bragan-
ça ao Trono , na peíToa d'efl:e Princi-

pe , declarou guerra aos Holandezes
no feu próprio , e privado no-
me , e a continuou por longo tempo
contra a vontade do feu Soberano , que
vendo-o favorecido da fortuna, reco-

nheceo em fim as grandes obrigaço-
ens que lhe devia , no mefmo tempo
que todo o univerfo aplaudindo a
grandeza do feu valor , a fua inven-
civel conftancia , a fua heróica fide-

lidade , o confideraraó como hum dos

maio-
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maiores homens que a Providencia ícZ
Ann. de nafcer para o bem , e honra de Por-

J. C. tugal.

1581. Exaqui oque como Hiíloriador fiel

- procurei conrar com toda a fmcerida-
D. JOÃO

^g pollivel. E certamente naó ha nin-
IV. REj. gyg^ q^jg refleálindo fobre o que a

Naçaò Portugueza fez nas extremida-

des do mundo por trabalhos immen-
fos

5
perigos fem numero , acçoens de

valor eípantofas , e algumas vezes in-

criveis , domando , e fubjugando Na-
çoens numerofas 5 humilhando os Reis
mais foberbos , e levando a toda a par-

te a fé de Jcfus Chrifto , com o favor

dos feus defcubrimentos , e dos feus

progreflbs, eila adquirio huma gloria,

que a ferie dos tempos nam poderá

a pagar , e pela qual fe põem a par ,

ou ainda excede muito as conquiftas

mais celebres da antiguidade.

Fim do decimo quarto , e ultimo

livro.

IN,
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INDEX
Das colzas notáveis ,

que contém o I.

II. III. e IV. Tom. delia Hiílona.

Bdala ( Abexim ) levantado con-

tra o Rei (i'Ormuz. He aífafina-

do pelas ordens de D. Manoel
de Lima Governador da Cidadel-

la t. :5. p. :588.

Abexim ( Senhor ) eílabelecido em Sofala ,

Te unio a Pedro Anhaia, defcobre-lhe a

traição do3 Mouros , t. i. 281. Lança-
fe no force dos Portuguezes ^.e lhes fez

ferviços i. 281.

Abexim ( Moço ) de qualidade emviado a

Portugal em qualidade de Embaixador ,

com o Embaixador Matheus pela Empe-
ratris Helena t. 2. 298.

A;íexins 5 feu Caracler, feus coílumes , fua

Religião t. 2. 437.
Abexinia , origem defte nome , fua defcri-

pçaõ 5 Vede Ethiopia 2. 296.

Abexim
, ( moço Abexim Pagem da Sul-

tão Badur ) fua deilreza em atirar com
arco em defenfa de feu Senhor, he mor-
ro t. 3- '95^
Tom, IV Abe-
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Afkxirís 5 fazem corpo no Reino ae Cam*
.baia. 4. 71. tomaó muitos poftos ibid,

Expulfados de Farnel 4. 75.
Adix-CaÕ ( ijcbexim ) Comandava em No-

vagaduer ^ levantado contra o Rei de
Cambaia t. 4. 45. maltrata os Portugue-

' zes 5-^he attacado por D. Dio2;o de Al-

raèiâà t. 4. 44. bè dcsb.iratado por D.
Diogo de Noronha Corços 4. 45-. e 46. he

- inteiramente e\'pLillado pelo mefmo 4.71.
AijrahaÓ (Coje ) negociou huma intriga com
.Cedemecaò de que fe feguio a morte de
Madrc-Maluco 4. 104.

AiiREu ( António d' ) fe diílinguio na ro-

. mada de Malaca t. 2, 108. ahi foi feri-

do y ibid. enviado ás Molucas por AíFon-

fo d'Albuquerque 2. 119. voltou a Ma-
laca. .2.^56. tornou ao Indoftan 2. 17O.

Enviado por Albuquerque ás Molucas ,

deteve-fe em Amboine , vai ás Ilhas de

Banda , fua morte voltando da índia pa-

ra ò Reino 2. 375-.

Abkeu ( Joaó Gomes d' ) Naufra.gou na

j-:.Eha:.'de Madagafcar para onde tinha ida

em companhia de Triftaó da Cunha 2, 23,

Abkeui( Jor.ge ) fuás differenças com D.
Rodrigo de Lima 2. 44^. e Ce^,.

Abreu ( Inofre , e Francifco d') Eíles dois

írírmaós acompanhaó Chnílovaõ da Gama
-.á Ethiopia , e commandaó cada hum hum
corpo de Tropas 3. 2 50.

. A ' Abreu
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Abreu ( Simac^ d' ) perde o feu Navio , e

a vida 2. 570.

Abuna 5 nome do Bifpo da Ethiopia al-

ra , 2. 4^-7. reconhece o Patriarcha fifma-

tico de Alexandria ibid.

Achem , Reino da Ilha de Summatra. Rei
de Achem ailiado dos Fortuguezes ^ apro-

veita-íe da affliçaó de Malaca , e dá mo-»

tivos de dif^oílo 2. 1S6. Faz-fe Senhof
dos Reinos de Pedir , d'Aia , e de Aurtt

2. 362. Attaca a fortaleza de Facem, ibid*

he desbaratado pelos Porruguezes que lhe

abandonaó a Fortaleza na fua vicloria 2*

]6s. faz padecer o martyrio a alguns For-

tuguezes em ódio da fua Religião 368.

aproveita-fe da Innacçaó do Governador de
Malaca 3. 90. Engana-o , e faz muitas

traiçoens aos Fortuguezes ibid, efpera fe-

nhorear-fe de Malaca por ter intelligencia
- com Sanaia Raja Xabandar de Malaca. 91.
^ Envia huma grande frota contra Malaca
que foi livre pela interceííaó de S. Fran-

J cifco Xavier 5. ^05. Vai ellc mefmo a
• Malaca para formar hum novo cerco , 4.

130. he obrigado a levantar o cerco , e ali

• perde feu filho que era provido do Reino
d'Auru 4. 131. entra na conjuração dos

^ Príncipes índios ligados contra os Fortu-

guezes , com o Graó- Senhor 4. 157- fasS

^partir novas frotas huma a pós da outra,

das quaes a primeira he desbaratada pof

QL il Meti
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Meu Lopes Carrafco , e a fegunda por
Luiz de Melio , 4. 196. Volta a Mala-
ca com huma poderofa frota para fatisfa-

zer ás obrigaçoens do tratado da liga ; e

he pofto em fugida por Triftaõ da Vei-
ga , 4. 213. faz hum novo esforço , e

prompto a tomar a praça, he tomado d'hum
terror pânico , e levanta o Cerco ,4. 223.

Achem ( Principe herdeiro do Rei de ) he
morto por hum tiro de peça em hum,

Combate contra Luiz de Mello 4. 197.

A Costa. Vede Cofta.

Açoutado , ( Ilhas do ) e porque aflim cha-

m.adas t. i. 95.

A Cunha 5 Vede Cunha.
Ada-Raja 5 Miniftro do Rei de Cananor,

Ódio que concebe aos Portuguezes na oc-

caíiaó do aíTafinio do feu parente t. 4. 70.

procura apafiguar os ânimos depois da de-

claração da primeira guerra ibid. 79. com-
bate com valor contra elles na fegunda

guerra 4. 120.

AdaÓ ( Pico de Adaõ ) montanha da Ilha

de Ceilaõ , Tradição do pays fobre iíTo t,

2. 270.

Adem , lua defcripçaó 2. 184. Intentaó inu-

tilmente Tomai-la, Aífonfo d'Albuquery

2. 187. 188. E Raix Soiimaó. 2. 239. E
Lopo Soares de Albergaria 2. 243.

Adem ( Cheque de ) he enforcado por ordem
de Soiimaó Bacha 3. 204,

Adem
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Adem , ( Cidade de ) levanta-fe contra os Tur-

cos, e chama o Rei de Camphar 3. 378.
recahe debaixo do poder dos Turcos por

Traição 3. 379. he varejada por D. Luiz de

Menezes 2. 424. Tentada , e fitiada por

Muílapha , e Sofar 3. 60. Solicitada inu-

tilmente por Heitor da Silveira 3. 88. a

Guarnição Turca de Adem he descolada

4. 153. Turcos lançados fora de Adem
379. t. 3. recahe debaixo do poder dos

Turcos por traição 4. 154.

Aeiro ( cachil ) o ultimo dos filhos de Bo-
leife elevado ao Throno de Ternate por
Triílaó d'Ataide 3. 103. Indignação dos

de Ternate a efte refpeito ibid. Galvão
con graça os ânimos a favor delle , e lhe

dá a fua liberdade 3. 167. he enviado pre-

zioneiro a Goa por Jordaó de freiras 3.

2S8. he reconhecido innocente por Mar-
tim AíFonfo de Souza ibid. reconduzi-

do aos feus Eftados por D. Joaõ de Caf-
tro ibid. ]uttificado contra o que eícre-

veo o Padre Bartoli da fua condu61a
, 3.

• 426. feu aíFeclo aos Portuguezes naó obf-

tante todas as affronras que d'elles rece-
• beo ibid. e feg. prezo , e envenenado por
Duarte Deça , livrado pelos Portuguezes

3. 430. Embaraça- fe com Diogo Lopes
' de Mefquita fuccelTor de Deça 3. 431,

faz pazes com elle , e pouco depois he
aíTafinado pelas fuás ordens

, 5. 433. Cru-
el-
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eldade que exercita com o feu corpo man-
dando-o efquarcejar 3. 434.

Aeiro 5 ( mai de Cachil Aeiro ) precipitada

d'huma janela por fe oppor a que leu fi-

lho foíTc reconhecido Rei t. 3. 103.

Aeiro , ( Tia do Rei de Aeiro ) he preza por

ordem de Duatte Deça 5. 429.
Africa , huma das quatro partes do mun-

do 5 he queílaó problemática fe os An-
tigos viajarão em torno dela t. i. p. 2.

Affonso ( d. ) Príncipe , e Rei de Con-
go I. 66, Teu zelo para a Religião i.

8. perfeguiçaó que padece nefta occafiaó

I. 6ç, Vi£loria que vence contra feu ir-

mão 1.72. Sua Conftancia em confervar,

e manter a Religião Chriftá the á fua

morte i. 72. manda feu filho , e varigs

moços fidalgos a Portugal 2. 2:50.

Affonso o V. Rei de Portugal , Concef-

faó que faz ao Infante D. Henrique t.i.

15. perturbaçoens que acompanharão fua

menor idade. i. 30. manda cunhar huma
moeda chamada cruzado i. 26. Eftabele-

ce huma feitoria nas Ilhas de Arguin, i,

Agacik , ( Cidade d' ) defolada por António
da Silveira 3.87. Queimada por António
de Saldanha 3, 115.

Agacin 5 hum dos váos, fauces, ou paíTagens

para entrar na Ilha de Goa 2. ^c).

AgALACHEM , ou Agalu-Can , fe fortifica em
Su-
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Surate depois da morre de Chinguifcan

,

implora o loccorro dos Portu^uezes , e

he recuzado r. 4. 145. tomaó-Ihe dnas

cmbarcaçocns 4. 146. embarcafe com el-

les nefta occafiaó. ibid. pede foccorro ao

Samorim , e delle he ajudado 4. 147,

Agnaia ( Pedro de ) Governador de SofaJa

alli fundou buma fortaleza , e fez alliança

com o Xeque i. 277. Defende-le con-

tra os Mouros 5 e Cafres, i. 282.^6 le-

* guintes. Sua morte 285.

Agnaia ( Francifco filho de Pedro ) per-

de dous navios , e he prezo pelo feitor

de Quiloa t. i. 280. Falta que cometeo
por imprudência no Combate dado por

Lourenço d'Almeida contra Emir Hocem
I. 548:

Aguada da boa paz. i. 89. Agua-da de S.

^r Braz. 1.88. Aguada de Saldanha i. 374.
Aguiar ( Jorge de ) Chamado pela Carte
. para o governo do deílrlclo do mar Ro-
xo , t. 2. 17. o Teu naufrágio 19.

Aguiar
, ( Pedro Affonfo de ) Capitão Te-

nente da frota do Marechal , perde duas

peças de Campanha na acçaõ de Calicut

2. 10., e feg. he deípoiado de quaíi to-

da a fua frota por AíFonfo d'Albuquer-
que 2. 18. e 19.

Aia (Rei d') lançado fora do feu Reino
.,

pelo Rei de Achem , Refugia-fe em Ma-
.f laca 2. ^62, y e feg. >
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Aladin ,'filHo'^(le Mahmud Rei" dé Malacâ
' aconfelha a guerra contra os Portuguezes

2. 99. defende a Cidade contra elles 104.

retira-fe com Mahmud depois da tomada
/ -da Cidade. 117. Efperançado de reciipe-

'""rar Malaca por Utemutis 2. 119.

Áladin 5 filho de Mahmud Rei de Bintaõ

fuccede a feu pai , e perde o titulo de
Rei d'Ugentane , e fe fortifica na Cidade
de ]or ^. 185-. infefta Malaca com os

feus corfos ibid. he obrigado por D. Ef-

levaõ da Gama a aceitar a paz com du-

ras condiçoens depois da deftruiçaó da
fua frota ^. 186, Intenta , aproveitar- fe

do terror em que eftá Malaca , e ofFe-

rece infidiofamente os feus ferviços ao

Governador defta Cidade depois da reti-

rada dos Achenezes ^, ^70, mata o cor-

reyo que lhe traz a noticia de eílarem

desbaratados os Achenezes , e retira-fe.

375. Ligafe com a Rainha de Japara , e

vem por cerco a Malaca 3. 4^8., e feguint.

He obrigado a levantallo 3. 441.

Albergaria ( Lopo Soares d' ) fuccede a

AíFonfo d'Albuquerque no Governo , t.

2. 221. derriba lodosos projedos de feu

predeceíTor , e perfegue todos os feus fa-

vorecidos 3 e apaixonados 2. 240. parte

para o mar Roxo com huma frota 241.

aprezenta-fe defronte d'Adem , e perde a

ocçafiaó de a fenhorear por huma confi-

dcn-
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Vencia indigna de hum homem de em-
prego 242. e feg. entra no mar Roxo ,

e perde alguns navios 244. aborda em
Gidda 5 naó oufa attacalla , experimenta

novas defgraças na Ilha de Camarão on-

de deílruio a Cidadelia que os Turcos

alli tinhaó começado em ves de a acabar,

245. Cahe fobre Zeila ; e vinga o inful-

to que ella lhe tinha feito , ibid. Volta adi-

ante de Adem , e conhece o erro que
fizera de a naó tomar logo , 247. Va-i a

Ormuz 5 e de lá torna para as índias ,

ibid. fua conducla a refpeito de Fernan-

do d*Alcaçova , enviado para fer Inten-

dente da fazenda , 258. Faz diverfas ex-

pediçoens por diverfos fitios , 260. paf-

fa á Ilha de Ceilaó ^ ahi funda huma
fortaleza , e caftiga o Rei de Columbo
da fua inconílancia fazendo-o tributário ,

273. torna para Portugal , 274.
Albuquerque ( Affonfo d' ) chamado o
' Grande , conduz huma efquadra ás índias,
• com D. Francifco feu Primo , t. i. 182.
' Conftruio a Fortaleza de Cochin, 1.185.
• Suas façanhas nas terras dos inimigos do

Rei de Cochin , 187. Eftabelece huma
feitoria em Coulaó , 190. torna para Por-

" tugal 5 e he bem recebido d'ElRey, 193^.

Volta outra vez ás índias com Triftaó
• da Cunha , 287. aílignala-fe na tomada

de Brava , 261, na tomada do forte de

So-



%§0 I K D E X

. Socotora , 208. intenta conquiftar o Rei-
no d'Ormuz

, 305. toma muitas praças

|. j.na fua derrota , 508. bate .a Cidade de
.Ormuz 5 e obriga o Rei a fazer-fe tribu-

tário
, 312.5 e feg. começa a fundar alli

huma Cidadella, 320. arteficios de Coje-
Atar para feduzir-lhe os feus officiaes

,

^11» fublevaçaó d'Ormuz centra ellc, ^2(3.

bate de novo a Cidade, e a reduz a fo-

me ibid. he abandonado dos feus oííiciaes,

e obrigado a retirar-fe a Socotora , de-

pois de algumas fiiçanhas
, 531. he no-

meado Governador das índias para fuc-

ceíTor de Almeida, 358. vai ao Indoftan,

ibid. aprefenta-fe inutilmente diante d'Or-

muz
, 359. he mal recebido do Vice-Rei,

362. he enviado prefloneiro a Cananor ,

372. livrado pelo Marechal D. Francifco

Coutinho , e reconhecido Governador ,

373. Emprefa infelis de Calicut , e fua

conduda a refpeito do Marechal que alli

foi morto , r. 2. pa§. 3. e feguintes ;

vantagens que d'ahi tirou , 16. lua con-

duéfa para com Pedro Affonfo de Aguiar,

e Lemo5, 18., e feg. Seus projedos 37.

intenta fazer-fe fenhor de Goa , 39. he

recebido na Cidade pelos moradores ,51.
he obrigado a fahir delia pelas facçoens

dos feus , 64. inverna na enfeada , 68. ,

c (c^, defcripçaó derta invernada , ibid.

torna a Cochin , e pacifica as perturba-

ço-
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çoens a refpeiro da fucceflaó defte Efta-

do , 83. rorna fobre Goa , e delia le faz

fenhor , 86. Tua conducla a refpeito de
Diogo Áíendes de V^afconcellos

, 5;4. fua

emprefa íobre Malaca
, y6. , e leg. to-

ma-a 5 e nella funda duas fortalezas ^ 112.

ordem que alli eftabelece , T14. 117. en-

via Embaixadores aos Príncipes vifinhos

,

e Anconio d'Abreu ás Molucas , 1 19. faz

cortar a cabeça a Utemutis , 121. torna

para o Indoífan 124. leu naufrágio, 139.
chega a Cochin , e alli remedeia as de-

fordens , 142. rorna a Goa , 171. poém
fitio a Roftomecaó em Benaftarin , e obrl-

g^-o a capitular, 172. cafl:igo que faz aos

Portuguezes arrenegados , 177. recebe mui-
tos Embaixadores , e feu modo de tra-

tar com elles , 181. fua empreza fobre

Adem, 183. incaiha alli , 188. enrra no mar
Roxo ,189. torna fobre Adem com a mef-
ma forte , e porque, 192. toca em Diu,

193. esforços dos feus invejczos contra

elle 19^. concilia o Camorii , e os Reis
de Cochin , e Cananor , 2CC. paíía a Or-
muz 5 e afenhorea-fe d'ella , 211. , e feg.

adoece , e vclta para o Indcftan , 219.
noticias defagradaveis que teve no cami-
nho , 221. lua morte , 223. origem à^.

fua caza , 224. feu retrato 224. , e 225.
feus oíTos tranfportados pcira Portugal, 2.

398. projedo d'eíle grande homem para

mu-
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mudar o curfo do Nilo , e arruinar o Egi-
pto 4^(3.

Albuquerque ( Brás , e depois chamado Af-
fonfo ) filho natural de Affonfo d'Albu-
cjuerque , cfcreveo os Comentários de feu

Pay , t. 2. 227.

Albuquerque ( Francifco d' ) conduz huma
frota ás índias i. 182. fua generofidade

para com o Rei de Cochin , 183. reík-

beiefce a efte Príncipe nos íens eftados ,

ibid. deftroe , e aíTola as terras de íeus

inimigos , 184. obtém a permifaò de fa-

zer huma fortaleza em Cochin , 185. fuf-

tenta a injuíliça do feitor de Cochin , 191.

abandona o Rei de Cochin para voltar

para Portugal ,192. feu nauFragio 193. na-

vios emviados para o bufcarem , 284.

Albuquerque ( Jorge d' ) paíTa ás índias ,

t. 2. 144. he enviado Governador a Ma-
laca, 205. defapoíTa Ninachetu, e poém
em íeu lugar o Rei de Campar , 106. faz

cortar a cabeça ao Rei de Campar : 208.

torna fegunda vez de Portugal ás índias

com provi foens para fer fegunda vez Go-
vernador de Malaca , 288. faz huma via-

gem infelis 5 ibid. recebe ordens de Se-

queira que naõ poude executar 290. em-
prehende fora de propofito tirar o Gover-
nador de Calajate, e he rechaíTado , 291.

vai tomar poíTe do feu Governo de Ma-
laca , e conduz o herdeiro do Reino de

Pa-
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Pacem 310. reílabelece-o pela defíruiçaõ

de Sulcaó Zeinal, 511. Infelicidade da fu*

empreza íobre a Ilha de Bintam, 315.5
e le^. padece muito no fegundo Gover-
no de Malaca , 367. alli fe comporta com
tudo muito bem , 371. pede o Governo
das Molucas para leu genro , 0"u para

feu cunhado , ibid. Volta ao Indoílan ,

he attacado pelo Arei de Porca , e o des-

barata 2. 420,
Albuquerque ( Pedro íilho de Jorge ) paf-

fa ás índias na frota de Jorge de Mel-
lo Pereira , 2. 144. acompanha Aífonfo
d'AlbuGuerqne á emprefa de Adem , 213,
he feito Governador em Ormuz , 2iy.

Albuquerque ( Vicente ) paíTa ás índias

. na frota de Jorge de Mello Pereira , 2.

144. AíFonío d'Albuquerque (obe ao feu

Navio 5 onde fez confeiho de Guerra an-

tes da fegunda emprefa d'0rnius. 210.

Albuquerque ( Joaó ) Primeiro Bifpo dc
Goa 5 3. 275. fua morte, 4. 88.

Albuquerque ( Mathias d' ) cruza com fuc-

cefío na Coíla do Malabar , 4. 211. he
^ bem ferido na tomada de Mangalor , 4.
- 129.

Albuquerque ( Mathias á' ) defende o Bra-
zil contra os HoUandezes 4. 239.

Alcácer , Cidade de Africa fobre o mar
Roxo y 3. 24(3.

Alecheluh ( famofo Corfario ) alcança do
Graó
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Graó Senhor a ordem de hír tomar as

fuás galeras em Baçorá 4. 3(3. he demo-
rado , e atalhado por D. Fernando de
Menezes

, 38. perde féis das íuas gale-

ras , ibid. recolhe-fe a Surrate onde per-

de as outras nove galeras 39.

Alexandre VI. ( o Papa ) determina por
huma linha imaginaria a partilha do no-

vo mundo entre as Coroas de CafteUa ,

e Portugal i. 77. efcreve aos Reis de Caf-

tella , e Portugal , a refpeito das cartas

do Galife , 339.
Alfandegas de Goa arrendadas ao Rei de

Vingapur , 2. 180.

Alfaro ( Religiozo da Ordem de S. Fran-

cifco ) chega a Cantão com outros três

Religiofos da fua ordem, e torna a Ma-
cáo 5 4. 224.

Alle-Can , Corfario nas Maldivas , 2. 2(37,

Almada ( António d' ) 2. 75.
Almadias ; certa efpecie de bateis pequenos,

I. 90.
Almansor 5 Rei de Tidor , cubica ter com-

figo aos Portuguezes , 2. 377. he pica-

do porque elles preferirão conftruir huma
fortaleza antes em Ternate , do que em
Tidor , ibid. recebe os Caftelhanos , 2,

37^. he obrigado a fazer guerra contra

fua vontade , requer a paz a António

de Brito , e naõ pôde alcançalla
, 393.

alcança a paz de D. Garcia Henriques ,-

3'
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^. 39. Henriques lhe declara de novo a

guerra Tem motivo algum , e o faz en-

venenar , 3. 40. 41.

Almeida ( D. Diogo d' ) faz huma viva ir-

rupção da Cidadella de Diu na Cidade,
contra Abix-caó , 4. 43- He privado do
fcu governo , e declarado incapaz de to*

do o cargo por ordem da Corre , e por-

que 4. 44.

Almeida ( D. Francifco à'
) Vice-Rei das

índias, parte para as índias, t. 2. 231.
prerogativas do feu eílado ibid. eftabelece

hum Rei ,
que fez tributário de Portugal,

273. alli fundou hum forte , 274. queima
a Cidade de Mombaça , ibid. funda huma
fortaleza, em Anchediva , 233. Trata com
o Rei de- Ônor para a emprefa de Ti-

moia , 239. feu encontro com o Rei de
Cananor 5 ibid. he procurado pelo Rei de
Narfinga 240. Vai a Cochim , e alli ef-

tabeieceo hum Rei fob a Protecção d'El-

Rei de Portugal, 243. envia Nunez vaz
Pereira Governador de Sofala 284. quei-
ma os navios Mouros em Panane

, 300.
fua dor pela morte de feu filho

, 355-,

A vingança que dilTo tom.a
, 363. , e feg.

fua crueldade, em Dabul ibid. Crueldade
depois da fua vicloria 371. íua conducla

'para com Albuquerque ^60. 371. torna
•para Portugal 373. leu fim trágico 374.
Almeida (. D. Francifco de ) he morto <tm

hu-
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huma fortida no Cerco de Diu , t. 3*

342.
Almeida ( D. Lourenço d' ) Filho de D.

Francifco , diftingue-fe no atraque dé
Mombaça I. 274. vinga fobre a Cidade

"

de Couíam .0 infulto feito aos Portugue-

zes , 249. deTsbaratou a frota do Camo-
rim 5 254. erro que fez em Dabul , 260.

he metido em Confelho de Guerra , e

juftifica-fe 5 2<jI. diftingue-fe na empreza
de Panane

5 302.5 e feg. defcobre a Ilha

. de Ceiiaó , e toma poífe d'ella 2. z66, he
attacado em Chaul pelas frotas do Emir
Hocem , e de Melic Jaz, i. 345. Com-
bate-o 5 346, erros que cometeo , 348. fua

morte 352.
Almeida ( D. Luiz d' ) Diftinguefe no fe-

gundo Cerco de Diu r. 3. 344. , e feg.

Almeida ( Pedro Alvares d' ) morto na fuf-

ta de Sultaõ Badur , 3. 194.

Almeida ( D. Pedro d' ) commanda com
feu Irmaó D. Joaó no baftiaõ de Santia-

go do Porto no fegundo Cerco de Diu

,

3. 307. aílignala-fe com feu Irmaõ em hu-

ma furrida
, 330. fua morte 333.

Almeida ( D. Pedro , e D. Luis d' ) ir-

mãos 5 fe apoderaõ da Ilha de Balzar , 4.

76.
Alpuim ( Pedro d' ) commandante do na-

vio a Trindade, falva Affonfo d'Albuquer-

que depois do feu naufrágio 2. 140-

Al*
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Alvarenga ( Lopo Soares ) enviado ás ín-

dias com huma frota , i. 220. faz pro-

pofíçoens muiro altivas ao Çamorimj22r,
varejou a Cidade de Calicuc , ibid. fua

vicloria contra os Ivíalabares em Cran-

ganor ^ 224. outra vicloria em Panda-

rane , 228. torna para Portugal , e ahi

he bem recebido, 229.

Alvares (o Padre Francifco ) accompanba
Rodrigo de Lima á Corte da Ethiopia ,

t. 2. 439. faz-fe eftimar do Imperador , e

dá huma grande idca da fua virtude 442.

he conduzido ás índias por Heitor da Sil-

veira, 445". recebe honras extraordinárias

da Corte de Portugal , ibid. , e na Itália

em Bolonha aonde alílíle á coroação do
Imperador Carlos V. , e alii apareceo em
qualidade de Embaixador do Imperador da

Ethiopia. 446.
Alvares ( o Padre Francifco ) trabalha com

felicidade na converfaó das Ilhas de Mo-
re, :5. 107. he ferido no artaque de Mo-
moia , e fe falva em Ternatc , 108.

Álvaro ( o Padre ) Religioío Dominico ,

ConfelTor de D. Joaó II. enviado com
Bcmoin ao pays dos Jajophes , t. i. 49.

Alvim ( Joaó Lopes d' ) diftingue-fe no com-
bate dado a Pare Ónus, 2. 167. fuccede
a Fernando Peres d'Andrade no Genera-
lado do mar em Malaca , 17O.

Altj-CaÓ , General Abexim faz alTacinar

Tom. IV. R Chin-
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Chm2;nircaõ , 4. 142. , e feg.

Alu-CaÓ 5 Tutor do moço Rei de Cam-
baia , avança febre as terras de Chin-
gu!r:r;õ 5 e toma a cidade de Veredora ,.

4. 4.C6.

Alv-Caò , Miniílro deMahmud Rei de Cam-
baia 5 intenta o cerco de Diu para vin-

gar a morte de Sultaó Badur , :^. 207.
eftibelcce os feus quartéis , e começa
o attaque da Cidade dos Rumes , 207.

he iníultado pelos OíRciaes Turcos da fro-

ta do Bachá Solimaó , 209. fua diííimu-

laçaó , e fua habilidade em disfarçar ef-

, ta affronta , ibid. retira-fe do rebate , e

do cerco Ibid.

Alu-CaÓ 5 OíHcial do Rei de Cambaia , he
morto no fegundo cerco de Diu , 3. 354.

Amanguchi , ( Cidade do Reyno do japaó)

o Rei d'Amanguchi ,
quer ouvir S. Fran-

cifco Xavier, e naó moftra mais que inr

diiferença para a fua doutrina , 3. 449.
toma maior idca do Santo, e lhe dá mui-

to favor 5 451. morre vi61ima da protec-

ção que concede ao Chriftianifmo fem.

morrer Cbriitaó . ibid.

Amaral ( Andrc d' ) Balio da Ordem de

5. joaó de jerufalem desbarata duas fro-

tas do Caliphe no Mediterrâneo, t. i. 7M,
t. 2. 2^7.

Amazonas d'Africa , 4. 226,

AmuarAG os , ou Ambaragcs , chamados ca
ef-
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'

' rfcravos do Rei , forcidos para iribaiaar
nas fortilica-ojns de Aíihca , 2. 115. re-
duzidos ao eilado de verdadeiros eí^avos

Amboinh (Ilha de) por quem defcoLerra ,
2. 2-7r.

'
^- ^75

Amboine, (Forte conftruido em) por Eíle-
vaó de Sá , 4. 114.

America
, por quem descoberta . r. i. pa^ 8

7^ 137- 138. 153.
Amírjam, ou Amiriaó, (o Emir) Gover-

vernador de Adem , fe defende contra Af-
tonfo d Albuquerque, e obriga-o a rcti-
rar-fe ,^2. 187. uji. ât^ná^^Ç^ contra Raix
^ohmao, zT^.j, contra Lopo Soares dAl-
bergaria, 243. ^'antagem que tira do er-
ro úQitQ General, 247.

Amoucos
, vede Dedicados.

Anchedivas
, ( as Ilhas ) e porone a^im

tl'']^t' ' ''
'^P'

^""''^ coníiruido nef-
tas Ilhas por D. Francifco de Almeida

,

232. da ciúmes aos Príncipes vizinhos
,

2 3|. mfultaao pelas tropas do Zabaia ,

4ezer'' ' ' ' ^'^^^^^^ P^^^^ ^-^-
j^uezcb , 2^7.

trágica
, 284. ^ morte

ANcesTAN, Governador de Penda pelo JdaN
^ li ca5
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caó dá axilo a Fernando Caldeira , r. 2;
249. corta a cabeça ao íeu afaííino , 250.
defendc-fe com felicidade contra o attaque
naó efperando dos Portuguezes, 251. acon-

.

felha o Idaicaó a vingar eíla infracção quan-
do recuperou Goa , 254.

Andrade (Fernando Perez d') fe aUigna-:;

la em hum combate defronte de Cana»
nor 5 t. I. 255. fez perecer hum navio
por fua obíliinaçaô em querer fahir da
barra de Goa 2. 69. bella acçaó que faz.

no íltio de Goa , 76. Subleva fe contra

Albuquerque , e he fentenceado
, 79. he

ferido na tomada de Goa ,91. expulfa

JVÍahmud do feu pofto do Rio de IVluar,

117. feito General do Mar por Albuquer-

que no deftr;61o de Malaca, 124. fua ex-

pedição contra Pnrequitir , 149. , e (e^^

feu combatte contra La.:zamana Almiran-

te da frota de Mahmud , 1 54. toma hum
Junco 5 e corre perigo de vida por ter dada
muita liberdade aos prefioneiros , 155. aca-

ba de desbaratar Patequitir, 157. feu com-

bate j e fua bela vicloria contra Paté-Onus,
16 í, , e feg. volta para o Indoílan , 169.'

torna de Portugal para as índias, foccor-

re a Cidade de Malaca , 161. vai á China,
e ahi condiis hum Embaixador de Portu-

gal , 278. prudência de fua conduéfa em
Canraó , e nos portos da China , 279.
Volta para Portugal , e he bem recebi-

do do Rei 5 280. An-
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Andrade ( Simaó d' ) fe aJTignala fob as or-

dens de Duarte Pacheco contra o Çimo-
rin , t. I. 218. no mar deíronte de Ca-

nanor , 256. em Calicut, r. i, 10. na to-

mada do force de Pangem , 49. bella ac-

ção no ficio de Goa , 75. fubieva-fe con-

tra Albuquerque , a refpeito de Ruy Dias,

e he accuzado em juízo
, 78. he ferido

na tomada de Goa , f^o. entra o primei-

ro nos entrmcheiramcntos do fitio de Ma-
laca 5 103. expulfa Mahmud do feu pof-

to no rio de Muar , 117. conduzido ás

Maldivas pelo Piloto d'hum navio que ma-
• reava , maltratado , e recondufido a Co-
chin , 142. vai á China , e paliando por
Malaca naó deixa alli fbccorro algum ,

282. deftroe na China todo o bem que
feu irmaó havia feito , 27(3.

Andrade ( Simaó d' ) he feito" Governa-
dor de Chaul , e com que condiçoens ,

t. 2. 342. obriga a Cidade de Dabul 2.

entregar-lhe duas galeras inimigas , t. 2.

345. infpira tanto medo a Melic-]az que
elle faz a paz , ibid.

AoDRADE ( Luiz d*) Salva a fortaleza de
Ternate pela fua prefenca de eípirito ,

Andrade (Luiz Freire d') Governador de

Chaul 5 ali fe diftinguc no cerco , 4. 200.

Anes ( Gil ) hum dos defcrubidores do
Infante , torna a dobrar o Cabo Bojador,
t. I. 12, Anes
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Anes ( Rodrigo ) hum dos defcubridores

do Infante r. i. 20.

Arábia , Tinha antigamente o nome de ín-
dia , e de Ethiopia 5 t. 2. 428. , e feg.

Araújo ( Pelagio ou Pa-yo Rodrigues d*)'
diftingue-fe no atraque das trincheiras dos
inimigos no rio de Bacanor t. 3. 11.

Araújo ( Ruy d' ) ligado aos entereíTes

d'AfFoníb d'Albuqnerque5 he enviado em
cieílerro para Maiaca na frota de Diogo
Lopez de Sequeira por D. Francifco d'Al-

iTieida, r. 2. 99. he feito feitor em Ma-
laca 5 28. he retido prefioneiro em con-
fequencia da traição feita a Sequeira 5^5.
he fegunda vez feitor em Malaca ,123. fua

morte , i5'2.

Arguim (Ilhas de) por quem defcobertas,

r. I. 2C. Teu commercio 5 26. Feitora ef-

tabelecida neílas Ilhas por Aífonfo V. 28,

forte eftabelecido em Arguim , 35.

Arguim ( o Rei de ) VaíTalo de Mahmud Rei
de Malaca condus fuás tropas contra os
Portuguezes , 2. 152.

Aroe's ( o Cachil d' ) filho natural de Bolei-

fe Rei de Ternare, concerta-fe com An-
tónio de Brito para tirar a Regência á

Rainha . 2. 389. faz aíTacinar feu irmaõ

o Cachil MamoU. , 2. 390. confente na-

í^erençaõ do Rei, e de ieus irmãos, ibid.

:rmina a guerra contra o Rei de Tidor,de-

5^:. toma a Cidade de Mariaque ^ ibid,

re-
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reconcilia-íe com Almançor , de quem
fe faz genro , i. ^. 30. torna a começar a

guerra concra 03 Tidorianos , 42. 4:^. def-

troe a cidade de Tidor , ibid. fu< peito

de ter envenenado o Rei de Ternate ,

52. cmbaraça-fe com D. Jorge de Mene-
zes a reípeito do Cachil Vaiaco;, 5:;. fo-

menta a divifaó ^ e ódio contra os Por-

tugiiezes 56. condemnado a fer degolado,

e executado , ibidem.

Aaquico 5 Cidade de Ethiopia, e porto fo-

bre o mar Roxo, 2. 293. alegria do Go-
vernador 5 e dos habitantes d'Arquico á

vifta da frota Portugueza 295. , e 4^3.
ArrimaçaÓ 5 modo de difpor e ordenar

a carga , contribue a ligeirefa do navio,

he confirmada pelo exemplo de António
de Saldanha , t. 3. 73. ,

pelo de D. x-^i-

varo da Gama , e Ataide , t. 4. 5.

Arvore triíte de dia, fua defcriçaõ, t. 2.

AssARiM (o Forte d') ganhado pelos Por-
tuguezes , 4. 56. bem defendido por An-
-dre de Villalobos , t. 4. 149.

Ataíde ( Pedro d' ) comanda os navios da
efquadra de Vicente Sodrc depois da morte
de Vicente Sodré, r. i. 182. Quebra fobre

a coíla da Ethiopla alta nos baixos de

S. Lazaro , aoncle fez naufrágio ,1. 193.
^TAiTE (D. Álvaro da Gama , e) nlho
do Almirante parte para ás índias cem

Mar-
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Martinho AíFonfo de Souza , t. 3. 2(38.

prezo por Souza na íua chegada a Mo-
çambique 5 ibid. torna ás índias com
o Vice-Rei D. AíFonfo de Noronha , 4.

5. íingularidade defta viagem , 6, provi-

do do Governo de Malaca , e do Gene-
ralado do mar , 7^. 455:. íuas diíTençoens

com Teu irmaó a quem devia lucceder ,

ibid. fua conduòla a reípeito de S, Fran-
cifco Xavier, e de Diogo Pereira , 45(í.

e 457. he excomungado pelo íanto , 458.
Verificação das predicçoens do Santo fo-

tre elie, c fua morre funeíla , 459. apa-

nha as cartas de Xavier , e nellas naõ acha

nada contra fi , 460.

Ataíde , ( D. Diogo d' ) Governador de
Columbo fLíílenta alguns aíTaltos que lhe

dá Raju filho de Madune , t. 4. 125. Lan-
ça fogo ao campo de Raju que fitiava

Cota 5 4. 125.

Ataíde ( D. joaó d' ) privado do Gover-
no de Ormuz por Francifco Barreto , e

porque^ 4. ^6. he reftabelecido nefte Go-
verno por D. Conftantino de Bragança

4. 103.

Ataíde ( D. Joaó d' ) une-fe á frota de

D. Álvaro de Caílro , c o inftrue do máo
êxito do negocio de Aden , t. 3. 379. ,

e 380.

Ataíde ( Duarte de ) perde hum navio e

n'eHe morre com feu filho ^ 2. 357.
Atai-
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Ataíde ( D. Luiz d' ) Conde d'Arouguia

Vice-Rei das índias , enviado por D.
Sebaíliaó , 4. 132. íeu Elogio , ibidem

havia-fe diftinguido em Africa , nas ín-

dias , e na dcihuiçaõ do Duque de Sa-

xonia onde elle faívou a Águia Imperial,

ibidem, diílinçaõ que recebeo do Impera-
dor Carlos V. ibidem. Armado cavalieiro

em Toro por D. Eílevaó da Gama , ibi-

dem refpeicado como reftaurador dos ne-

gócios dos Porruguezes nas índias , 4.

13^. entra em ne^^oçiaçaó com Miram
Rei d'lium Eftado na vizinhança de Cam-
baia, em que percendia fazer-fe lenhor d'ei-

te Reino , 4. 143. envia foccorro a Rof-
tumecaó commandante de Baroche , e o

abandona depois, recufa foccorro a Aí^a-

lucaó commandante em Surrate , e faz-

Ihe pilhar os navios , 144. 145. , e íeg.

envia huma frota para confervar as pra-

ças do Norte , 146. toma a Cidade de
Bracalor por intelligencia , 149. põem mui-
tas frotas no mar , e prepara huma maior
para ajudar as viílas de Miram , 151. ,

e feg, poem-íe em mar , e fonherea-fe

deOnor
,
paíTa a Bracallor, onde traça o

plano de huma nova fortaleza , 152. dei-

xa de tomar Adén por intelligencia 15-4.

reconcilia o Rei de Banguel com a Rai-
nha de Olaia , 155. Inílruido do mifterio

da conjuração geral dos Príncipes da ín-

dia
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dia contra os Porruguezes ,preparar-fe á
fuftenrar os feus esforços coacra o pare-

cer do feu confelho, 4. 160. emvia íoc-

corros a Chaul debaixo da conduzia de
D. Francifco Mafcarenhas 162. põem Goa
em citado de deFeza , e prepari-fe contra
as frotas do Graó Senhor , e do Samo-
rim, 163. rezolve-fe a defender lodosos
poílos 5 e prove n^ifto , 16^9. romã de
novo os pareceres do feu Confelho , e
fe con ferva no parecer contrnrio ao dos
mais 5 174. fua rerpcíli ?.o Arcebifpo de
Goa 175. Proreftaçaó que lhe he intima-

da pelos do Confelho , 176". Conduz os
melhores juizos ao feu pnrecer , fua fir-

meza d'aima n'cfta occafiaó 177. alcive-

za da fua repofta ao Samorim contra o
parecer do feu Confelho , 179. , e feg.

Bella defcnfa contra as tropas do Idalcaõ

181. e [q^. envia ao Idalcaó hum excel-

: lente cavallo Árabe que elle tinha dezeja-

do , 184. , e ieg, feus ardis no campo do
Idalcaó, 185. Forma huma intriga para obri-

gar o Idalcaó a pedir a paz , 187. for-

ma outra para o fazer afaílinar , ibidem
envia novos foccorros a Chaul , e faz di-

verfoens fobre as terras dos inimigos ,

ipi. , e feg. faz paz com Nizamaluco , e
por hum novo ardil obriga o Idalcaó a

retirar-fe , 207. he rendido por D. Antó-
nio de Noronha, 208. he efcolhido por

El-
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EiRei D. Sebaíliaó para commandar a ar-

mada que efte Príncipe devia conduzir

á Africa e porque , 2:52. delagradalhe pe-

la fua muita prudência , 23:5. he enviado
fegunda vez Vice-Rei ás índias, 233. alli

chega felizmente , ibidem, cafbiga o Tana-
<iar de Dabul , e obriga o Idaicaó a cum-
prir-lhe a palavra, 235, fua morte 235.
he rendido por Phelipe primeiro, ehe,
feito Marquez de Santarém 237.

Ataíde ( D. Pedro d'Ataide Interno ) cru-

za perto do eftreito de Meca , e entre-

ga a fua frota a D. Diogo de Noronha

4- 33-
Ataíde ( Triftaõ d' ) enviado Governador

ás Molucas por Nuno da Cunha , 3. lOi.

feu carader , 102. envia Vicente da Fon-
feca prezo para Goa, ibid. liga-fe com
Samarao emulo de Pate-Sar-angue , 105.
envia o Rei Tabarija , e PateSarangue
prezioneiros ás índias , ibidem, põem no
Throno Cachil Aeiro o mais moço dos

filhos de Boleife , e faz precipitar fua

mái das janelas , ibidem, põem hum preço

muito baixo ás mercadorias , e revolta

todo o pays , 104.. leva diíToIaçaó ao Rei
de Bacian , e obrIí;a-o a pedir paz, 105.

Conjuração dos Ternatinos contra elle

e os Portugiiezes , 105. ic6. hc rendi-

do por António Galvaó , 157. procedimen-

to de Galvaó para com elle , 158. , e

feg.
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{e^. fua ingratidão com Galvão , l^r.

Atar ( Coje-Atar ) Meniil:ro do Rey d'Or-
muz 5 atraca a rrota de Áffonfo d'Albu-
cjuerque no porto, r. i. :5i2. he desba-

ratado 5 :5i3* faz paz com elie , e fujei-

ta o Reino de Ormuz ao de Portugal,

317. envergonha-fe 5 efe arrepende, 520.

íeduz a gente de Affonfo d'Albuquerque,

321. fubleva-fe contra elle , e o attaca

de novo
, 32^. , e [e^, aproveita-fe das

divifoens do Vice-Rei , e d'Albuquerque
para fazer a fua paz com o primeiro ,

359. Serve-fe com vantagem das cartas

que tinha recebido para apartar Albuquer-
que quando fe aprefenta em Ormuz pe-

la fegunda vez , Ibidem, obriga-fea Lemos
de continuar a pagar o tributo, e lhe re-

cufa tudo o mais, 2. 21. recebe bem hum
Embaixador que Albuquerque enviava ao
Rei da Perfia , e o fez envenenar fecre-

tamente , 2. 55. fua morte 2. 211.

Attollons ( Archipelago junto á Ilha de
Ceylaó ) r. 2. 264.

AvA ( Rei de Ava ) faz guerra ao Rei de

Pegu , e confegue vantagem , t. :5. i6z,

Aveiro ( Joaó d' ) Noticia que dá dos Eílados

do Prefte Joaó , t. i. 51.

Avelar ( Joaó d' ) toma por efcalada huma
praça ao Rei de Cambaia que entrega

a Nizamaluco
, 3. 71.

AuGiN ( O PaíTo de ) huma das paíTagens
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para entrar na Ilha de Goa r. 2. 6"!,

Aviso dado a Sequeira por huma tavernei-

ra Perfiana da traição que fe urdia con-

tra elle em Malaca ,2. 30.

AuRu 5 ( Reino de ) na Ilha de Summatra ,

t. 2. ^39.
AuRu 5 ( Rei de ) folicita o foccorro de Pe-

dro de Faria contra o Rei d'Achem5 he
recufado , acommoda-fe com o feu inimá-

go.t. 3. 3(^4.^

AuRu 5 O Rei d'Auru , envia foccorro á For-

taleza de Pacem muito tarde , he expul-

fado dos feus Eftados , e retira- fe para Ma-
laca 5 t. 2. 366.

AuRu 5 Rei d'Auru , folicita inutilmente

o foccorro dos Portuguezes , e perde a

vida por falta defte foccorro
, 3. 364.

AuRu , Rainha viuva do Rei d-Auru , fo-

licita inutilmente o foccorro dos Portu-

guezes 5 recorre a Aladin Rei d^Ugenta-
ne que caza com ella , t. 3. 3(34. 3^5-.

'AuRu, o filho do Rei de Achem provido
do Reino d'Auru , he morto em huma
batalha naval contra os Portuguezes de
Malaca , t. 4. 131.

AxuMA 5 Cidade da antiga Ethiopia t. 2;

433. t. 2. 433-
Ayalo ( Cachii de ) filho de Boleife colo-

cado no Throno de Ternate , 3. 52. re-

tido preíioneiro pelos Governadores he
pofto em liberdade por Vicente da Fon-

fe-
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feca qíie fe vio obrigado a iíTo;3.' 993
dcfapoírido 5 e dePihronado fe falva em
Tidor , e de lá em Gilolo , 100. aprovei-

ta-fe da íublevaçaó geral contra os Por-

tuguezes
, poem-fe na frente dos Reis

aliados , e põem em aperto a Fortaleza

de Ternate
, 3. 160. recuza a paz que

António Galvaõ lhe fez offerecer , lèo,

he attacado em Tidor por Galvaó , de-,

fende-fe com muito valor , e he morto,
i6z. 1(3:5.

Azambuja ( D. Diogo d' ) fundou a Forta-

leza de S. Jorge da Mma , t. i. 55. 3 e
í^G^. fua pratica , e feu tratado com Ca-
ramanfa, i. :^'j,, e íeg.

Azambuja ( Diogo d' ) diílingue-fe levan-
do foccorro ao forte de Challe , 4. lOií

Azedecaó 5 faz envenenar o Idalcaó Ifmael
• feu foberano , e leu bemfeitor , t. 3. 171.
• deciara-fe por Maluc-can contra Ibra-

. him, 172. leas esforços tornados inúteis

por Cojr^erre-Can , 173. Defconfiança mu-
tua entre Ibrahim , e elle, 174. mata , e
acaucelia o que Ibrahim tinha enviado pa-
ra o matar : Liga-fe com Cogerte-Can,

.'174, Subleva o ; índios idolatras das ter-

ras firmes de Goa contra Ibrahim nova
Idalcaó , e obriga os Porcugnezes a toma-
rem poíTe d'eftas terras , ibidem , Chama-
do pelo Idalcaó recufa obedecer , 175. re-
tira-le para o Rei de Narfmga , e per-

íua-
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fuade a Nuno da Gjiha que pediíTe á
efte Príncipe as terra > firmes de Goa , de
cjue era ie^LL.ii.o ícnhor, 177. abandona o
Rei de "Narfinga , e trará com o Envia-
do do Idalraó que o tinha vindo repetir ,

ibidem, vai deitar-fe aos pés do Idaicaó ,

e fe reconcilia com elle , 178. torna a co-

meçar a guerra com os Porruguezes , e
envia tropas para entrar de poíTe das ter-

. ras firmes de Goa, ibidem, recufa obe-
decer ao Idaicaó que lhe pede que defif-

ta 5 179. tenta envenenar ao Idaicaó como
havia envenenado Teu pai , ibidem, conti-

nua a guerra contra os Porruguezes , e
os desbarata , 180. faz depois paz com el-

les 5 ibidem, aviza Nuno da Cunha das in-

trigas do Sultaó Badur , 189. toma a pro-

tecção de Meale contra o Idaicaó , e lhe

procura a dos Porruguezes , 292. he íitia-

áo em Bilgan pelo Idaicaó , e morre du-

rante o ferco. 294.
Azevedo ( Anronio d' ) fua morre, 2. 152J
AzE\EL>o (António de Miranda d') envia-

do como Embaixador ao Rei de Siaó por
Aífonlo d' Albuquerque 5 t. 2. 119.

AzEvzDO ( Fernando Lopes d' ) Embaixador
do Infante D.Henrique a Roma, t. i.

16, graças que alcança do fummo Pon-
tífice 5 I. 18.

Azevedo ( Diogo Lopes d' ) enviado por
António Galvaó ás Ilhas de Java , e de

Ban-
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Banda , adquire muita gloria , e deflroe

os inimigos
, junto de Amboine , t. z,

i68. i6cj.

Azevedo ( GafpaT de ) Feitor , e Alcaide
Mór de Cota , e Columbo t. 4. 8.

Azevedo ( o Padre ígnacio d' ) Chefe de
quarenta Jefuitas que condufio ao Brafil ,

hé morro com os feus companheiros pe-

los corfarios Calviniftas, tomo 4. 182.

Azevedo ( Lopo de ) Vai a Pacem para to-

mar o Governo da fortaleza , tomo 2.

363. encontra alli diíliculdades , e torna,
ibid. conduz hum foccorro de Malaca a

efta fortaleza , t. 2. ^66.

Babel Mandei, nome do eílreito de Meca, ou
das gargantas do mar Roxo, t. 2. 38. 185?.,

e íc^.

Babor
, ( Pat-Cha ) Rei dos Mogores in-

quieta Badur Rei de Cambaia. 1:58.1. 3.

Babu ( Cachil ) filho d'Aeiro , empenha-fe
em livrar feu pai prezioneiro t. 3. 429.
faz apanhar o Padre AíFonío de Caftro^
e propõem trocalo pelo Rei feu pai , 430;
trata bem o padre Caftro , e naó pode
impedir a fua morte, 431. Vinga a mor-

- te do Rei feu pai , e taz-fe íenhor da^

fortaleza de Ternate depois de hum Cer-

co de muitos annos, 435. palavras que dif-

fe quando entrou na torraieza , 436,
Baçaim , fortificado por Meíic-Tocan he to-

mado por Nuno da Cunha, t. 3. 127^
For-
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Cidadelia conftruid.a cm Baçaim p^lo mef-
melmo , 5. 15^. Correrias io> Gnzara-

tes fobre as terras de Biçaim. 5. i^^.

Baçaim 5 Reino das Molucas , o Rei de

Baçaim íe taz Chriftaó
, ^. 42^. he in-

quietado por Triftaó dVAtaide
, 3. 104..

liga-íe com os outros R.eis contra 03 Por-

tuguezes. 105. 106.

Bacanor ( Rio de ) vicloria que alli alcan-

ça Lopo Vaz de Sampaio , t. 5 . p.

Bacha' Turco , enviado por Solima ó para

fazer o cerco de Baharem
,
perde duas

das luas galeras , r. 4. 84. , e íes,. al-

cança vantagem dos Portus^uezes por cul-

pa d'eUes 85. , e H6. he ferido na acçaõ

e morre das feridas , 87.

Bacíia Turco e.irra na Ethiopia , feus fuc-

ceiTos. 4. y4..

Baçora , ou Baçorá. Cidade fituada fobre

o Euphrateà á entrida do Golp:io Períi-

co 5. 75- o Rei de Baçora chama para

d 03 Porcu^uezes , e pede foccorro con-

íra o C!ieq 10 de Gizaira , ibidem. He def-

I

: apoíTado pelos Turcos 4. 24, recorre aos

Porcuguezes para fer reílibelecido , c or-

ferece condiçoens vantajozas 4. z^. o Vi-
ce-Rei D. AíFonfo dj Noronha lhe en-
via feu fobrinho D. António de Noro-
nha 5 ibidem, mio êxito delia viagem , e

porque 4. 27. o Rei de Baçora renova a>

liii. inftancias , e fuás promeflas a Fran-
Tom. ly. S cif-
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cifco Barreto que lhe emvia hum foccor*

ro porém Tem íucceíTo 4. 8^.
Ba CORA 5 o Bacha commandanre das Tro-

pas do Graó Senhor, toma Baçora , 4.

24. romaCatifepor intelligencia 5 ibidem.

Aítucia deíle Bacha para enganar D. An-
tónio de Noronha , e impedir que fe en-

contraíTc com o Rei de Baçora, 4. 26.

e 27. avifa a Porta Ortomana do que
fe tinha paíTado 4. z8. recebe ordem pa-

ra fe unir com Pirbec , e hirem fitiar Õr-
mus, ibidem, queixa-íe á porta d;i condu-
zia de Pirbec 4. 3:5. faz algumas propo-

ziçoens de paz ao Governador das ín-

dias 4. 163. 1(34.

Badages
, povos bárbaros do Rei de Nar-

íinga , ;. 40(5.

Badur (Sultão) Rei de Cambaia he con-

demnado a morrer por feu pai por cauza

do Vaticínio que os adevinhos tinhaó fei-

to delle 3. 14. faz dar veneno a feu pai,

ibidem, refugia-fe em Chiror onde co-

mette hum novo crime , e foge veftlda

de frade Calendar, 3. 15. Entra nos feuí

eftados depois da morte de feu pai aju-

dado pela Rainha de Chiror, 1^. ganha
huma batalha em que he morto o Rei
feu irmaõ , ibid. vinga-fe dos Grandes d(^

Eftado que lhe tinhaó fido contrários ^

ibidem, tira Diu a Melic-Saca pela intri-

ga d'Aga Mahmud $.17. faz padecer

Dio-
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DIo^o de Mefquica , e alg'.i:-»5 Porrn ;uôze>

por naó querererji abjurar a Tua Pvellgiaó

5. (35. re:v^be com honra Muftapaa , e

ÍJofar qae Ihs tinhaó confervado a Cida-

de de Diu 11(5. 117. faz eivenenu Saca,

e cortar a cabeça a Tocan filho de Me-
lic-]az I2p. 150. Chama o General Por-

tu^uez a huma conterencia que naó te-

ve lug^r por cauza das dirHcu Idades do
Ceremonial i^o, quer ver os olriciaes Por-

tu^uezes , e com lílo fe coacenta , ibi-

dem, perde a Cidade de Oamaó , i^t* ^^^

pazes com os Portu<^aezes , e cede-lhe>

Baçaim , e leu território , 13^. fenhorea-

fe do Reino de Mandou , e de Chitor,

137. Tua ingratidão para com Cremenci-
na Rainha de Chiror , ibidem, enganado
por eíla Princeza , 139. 140. torna a Chi-

tor , e lhe põem cerco, 141." defcripçaõ

do íeu exercito , 14:. Scnhorea-íe da Ci-

dade , 144. he desbaratado pelos xMogo-

res , ibidem, trahido por Rumc-Caó 145.

abandona ChampaneL , e retira-fe para

Diu , 145. 146. recorre ao Graó Senhor
na decadência do« feus negócios , e de-

pois aos Porcuguezes 146. 147. dá hum
terreno cm Diu para huma Cidadella 145).

reftabelece-fe por meio , e auxilio dos

Portuguezes , 155. íirrepende-fe da aiii-

ança que fizera com os Portuguezes , e

procura qs meios de os expuifar de DiU ,

S ii 187.
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187. 188. procura fazer-lhes huma traição

e pela cega confiança que o faz expor
a fi inefmo , entra na Cidadella de Diu
mui pouco accompanhado

, 3. 190. Con-
vida Nuno da Cunha a vir conferir com
elle 5 191. vai i. frota d'efte General mui-
to mal accompanhado , 192. fua morte
trágica 196.

Badur (Rainha Mái de) ajuda feu filho

a fubir ao Throno , 15. r. 5. naó quer
admittir as defculpas de Nuno da Cunha
fobre a morte de feu filho , 198. descon-

fia de MirMahamed Zaman, regeita os feus

offerecimentos , e foge de Novanaguer com
os feus thezouros , 198. 199.

Badur ( Irm.aós do Sultaõ Badur) fua for-

te 3. ii3.

Baharem (Ilha do Golfo Perfico) Pérolas

de Buhíirem, 2. 329. he tirada ao Rei d'Or-

mu2 por Mocrin , ibidem, tornada a to-

mar por António Corrêa 2. 333.
Baharkm ( Ilha de) tomada ao Rei d'Or-

muz por Reis Bardadin
, 3. 76. infeliz

fucceíío dos Portuguezes , defronte defta

praça 77. , e feg. he at tacada por hum
Bacha Turco, tomo 4. 84.

Bahares , ou Bahars pezo das índias, 2. 127.

Correfponde cada Bahar grande a 522.

arrates de Lisboa , e o Bahar pequeno a

437. ditos de \6. onças cada hum.
Bahia de todos os Santos , fundada no Bra-»

fil
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fil por ordem de D. joaó ^. t. 3. 4^3.
Bai LATES ou Ambarages , chamado- cfcra-

vos 5 do Rei 5 icrçacos r.o trabalho por
Affbnío d'Albijqiierc]uc , r. 2. 155. redu-

zidos ao eftado de verdadeiros efcravos

por Jorge de Brito 255.
Baldai A ( Fernando ) he morto nas Mo-

lucas em hum combate contra os Caíle-

Ihanos ,

Baloches , Corfarios Árabes, 2. 347.

Balzar ( Ilha de ) occupada pelos dois ir-

mãos D. Pedro 5 e D. Luiz de Almei-
da 4. 74. 75.

Banda
, ( Ilhas de ) fua defcripçaõ , c fua

fmgularidade , coftumes dos íeus habitan-

tes^ 2. 373., e feg.

Bandora ( Pofto de ) queimado por Diogo
da Silveira , 3. 124.

Bakguel ( Rei de Banguel ) reconciliado

com a Rainha d'01ala por D. Pedro , e

D. Luiz de Araide 4. 155. apaixonado
da fortaleza de Mangalor , dalhe loccor-

ro contra a furpeza de Catiprora Marcar

4. 194.
Bakiake

, ( hum ) vem dar ao campo a no-
ticia da morte de Coge Sofar, 3. 319.

Barbosa ( Bento ) ailignaia-fe no Cerco de

Diu 5 t. 3. 333.
Barcelos, ( António de ) confeíTou na hora

da morte íer eileque matara inrocentemcn-
te o Rei de Cota , tomo 4. 9.

Bar-
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Bardadin, ( Reis ) cunhado de Seraph , fu-

bleva-fe conira o Rcy de Ormrz , c faz-

i"e fenhor das Ilhas de Baharem , e d'El-

catif, 2^. 76. Simaóda Cunha marcha con-

tra elle , ^. 77. oíferece a paz , a qual

he recufada , defende-fe depois com va-

lor, ibidem.

Bardelle (Ilha de) Vede Pimenta ( Ilha

da) r. V VJ5' 5 e yjó.

Bardes ( Forte de ) he fortificado pelo Sa-

baia , t. 2. 49. tomado por Timoia 2.

50. reftabeJecido por Albuquerque 2. 54.

be foriíicado , e confervado por D. Luiz

de Ataide 4. 169.

Barreto ( Manoel Telles ) deixado por Al-

varenga com quarro navios para a guar-.

da de Cochin , i. iz6,

Barreto ( Pedro ) difringue-fe na acçaó de^

Panane 5 t. i. ^oz. ^ ena acçaó em que
Lourcuço de Almeida foi morto ^ t. i.

347. 5 e feguintes.

Barreto (António Moniz ) íeu valor em
hir a Diu , naó obftante o rigor do in-

verno , 3. 339. he enviado á íiha de Cei-

lão por D. joaó de Caítro em foccorro

do Rei de Candé, 3. 413. traição e Per-

fídia defte Principe para com elle 3. 414.

bella , e magnifica retirada deite General

41^., e feg. Offcrece-ie ao Vice-Rel D*
Conftantino para expnlfnr os Abiííinos ou
Abexins , òq porto de Parnei. 4. 74. def-

eri-
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. crípçaó deíla bela acçaó 75. , e feg. he
. feico Governador de Malaca pela Corte,

e rectifa hir la 4. 116. efcreve cartas á

Corte contra o Vice-Rei , faz com que
o deponhaõ , e he poíto em feu lugar

-.. com proviíoens de Governador General,

4. 217. commette erros ainda muito maio-

res que 03 de que tinha accufado o \'^i-

- ce-Rei 5 e que tinhaó íido cauza da Tua

; depoziçaó 4. 219. empenho que faz no
.Senado de Goa, dando feu filho de pe-

. nhor, 4. 223. he maltratado pelo Senado
nefta occaziaõ , ibidem.

Barreto ( Francifco ) he enviado contra

hum Chriftaó Malabar que fazia o ofh-

cio de Partidifta nas terras de Cochim, 4.

39. naó o pode reduzir, 4.40. fendo Gover-
nador de Baçaim fuccede a D. Pedro de

Mafcarenhas no Governo General , t. 4.

• 47. feu elogio 5 49. accidente que pertur^

ba o principio do feu governo 50. poém
na fcena huma nova perfon^gem contra

o Idalcaó na peíToa de Meale-Caó que el!e

mefmo conduz a Pondá , 4. 51. teme a

Guerra contra o Idalcaó , e chnma D.
Fernando de Monrroi , e D. António de
Noronha 4. 53. expede muitas efquadras,

e parte com huma numerofa frota, 4. f;^,

tria D. ]oaó de Ataíde do feu Governo,
e porque

, 4. 56. envia foccorro no Rei
de Cinde , t, 4. 57. torna a Baçaim , e

en-
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entra nas terras do Idalcaõ com maó ara-

mada 4. 57. bella acçaó que elle faz em
Ponda , 4. 61. intenta tora de propofito

fazer hum a Fortaleza em Chaul
, 4. 64.

vai peííonlmente , e faz pazes com Niza-
maluco 5 4. 6^. , e feg. fornia hum grande
projeíSIo 5 e pocm no mar huma bella frota

4. 67. vai fucceder-lhe D. Conftantino
de Bragança , 4. 68, he enviado Gover-
nador a Monomotapa , e á conquifta das

Minas por ElRei D. Sebaftiaó , 4. 227.
envia feus Embaixadores á Corte do Im-
perador, e faz alliança com elle , 4. 228.

reduz o Rei de Mongas rebelde , 4. 229.
Torna a Moçambique por cauza das per-

turbaçoens caufadas por António Pereira

Brandão 5 4. 229. accommoda-as , e per-

doa a Brandão , ibidem, fua morte 4,

230.

Barreto ( Nuno ) Jefuita , fagrado Patri-

archa d'Ethiopia , paíTa ás índias , 4.

89. he retido em Goa , onde morre , r.

4. 96.

Barreto, (Pedro Barreto Rolim ) enviada

em foccorro do Rei de Cinde , engana-
do por cfte Princepe , faz huma grande
aíTolaçiiõ nas íuas terras , 4. 57. perde to-

do o efpolio em huma tempeílade , 4.

^8, faz muitas execuçocns violentas , 4.

59-

Baiinages ou Barnagais ( Princepe Abiíli-

no 5
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no , e Rei de Tiere Mdhon ) converfa

com o Governador Diogo Lopes de Se-

queira, e recebe o Embaixador Rodrigo
de Lima , e o Embaixador Matheus t.

2. 503. , e feg. rira a Rodrigo de Lima
as cartas , e os prezentes do Imperador
da Ethiopia, e o taz reconduzir á Corte
para fer punido , 2. 444. vem ao encon-

tro de Chriftovaõ da Gama ,3. 249. con-
duz a Imperatrix ao campo , t. :^. 2<4.

e feg. foge com a Imperatrix Jspois

de desbaratado Chriftovaó da Gama- 5.

260. Subleva-le contra o Imperador Ada-
mas Seghed , t. 4. f)5.

Barca , Cidade da Ethiopia no Reino de
Tigre-Mahon r. 3.251. Os Religiozos da
Cidade de Baroa vem ao encontro dos

Portuguezes , aos quaes o feu Abbade
faz hum difcurfo mui patético

, 3. 252.
Baroche 5 dado por Badur a Muílapha , t.

3. 117. faqueada por D. Jorge de Me-
nezes , 3. 261. invadida por Roílume-
caó , 4. 144. tomada pelos Mogores , t. 4.

145.

Bakthema ( Luis ) nome fuppofto de hum
cavalheiro Romano da Caza de Patriz-

zi , fuás viagems, r. i. 251. avifos que
dá no Vice-Rei D. Francifco de Al-

meida 5 e o que aconteceo , 252. , e
fcg.

Barzeo( Gafpar) Jezuita Flamengo íeus fuc-

cel-
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. ceflbs em Ormuz na converfaõ das al-

mas ^. 406.
Bati CA LA , Cidade do Mallabar do Rei de

Naríinga , t. i. 240. os Portuguezes
de balde dezejaõ fundar alli huma Fortale-

za , 2. 154.

Baticala , Rainha de Baticala , combate
em peíToa contra os Portuguezes 5 :5. 282.

he repellida , e a fua Cidade faqueada ,

285. volta íbbre os Portuguezes arma-
dos contra eiles mefmos por cauza da

repartição do efpolio , e alcança fo-

bre elles huma grande vantagem 5 ibidem,

he depois rechaíTada , e a fua Cidade in-

teiramente deíTolada por Martinho Aífon-
fo de Souza , cuja crueldade paíTa depois

em provérbio 5 r. 5. 284.

Batochik ( Ilha de ) aííaltada com vantagem
pelos habitantes da Ilha de Amboine aju-

dados pelos primeiros Portuguezes cjue

alli abordarão , r. 2. ^j6,
Beduins ( Mouros ) comerceaó com Vicen-

te Sodré j avifos que lhe daó , t. i.

Beía ( Fernando de ) falva a Vida a Af-

fonfo d'Albuquerque , t. 2. 15. affigna-

lafe no íitio de Goa, 2. 7^. he enviado

por Albuquerque para deftruir o forte de

Socotora , 2. 95. he chegado a Goa , e

alli leva foccorro , 138. he feito Gene-
ral do mar no Indoftan por AíFonfo d*Al-

bu-
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buquerque , 146. ordem que recebe do
Governador Diogo Lopes de Sequei-

ra 5
^iS, declara a Guerra ao Rei de

Cambaia 3^55. be atracado por Aga-Mah-
mud á vifta de Chaul , ^ 57. lua morte ,

358.
Eele.m 5 bermida fundada em Belem junto

de Lisboa pelo Itante D. Henrique ,1. i.

84. mudada em Convento , e Igreja magni-
fica por EIRei D. Manoel, 132.

Bella ( Cidade de ) queimada por Anto-
- nio de Saldanba , t. 5. 115.

Bella acçaó de hum pagem , e de bum
Marinheiro do navio de Lourenço d'Al-

meida quando foi morto, t. i. ^^^.
Bella accaó d'alguns Mouros Guzarates de

hum navio da Cidade de Reiner , t. 2.

558.
Bemoim 5 Príncipe dos Jalophos , fez allian-

ça com os Portuguezes , t. i. 42. alli

o abandonarão , 45. desbarado , e expul-

fado pelos feus refugia-fe nas Ilhas de Ar-
guim 3 e paíía para Portugal , he bem re-

cebido d'ElRei 44. fez-fe baptizar , 4^.

He feito Cavalleiro , 47. torna para Af-
frica

, 48. feu fim trágico , 49-
Bekastarim 5 e Agacim

, ( Fauce ou PaíTo

de ) para entrar na Ilha de Goa , t. 2.

59. hc fortificada duas vezes por Puta-

lecaõ 5 t. 2. 64. 5 e 1^0. fortificada por

Roílomecaó , 1:11. tomada por Afibnlo

çl'AI-
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d'Albuquerque t. 2, ij6. , e fegulntes.

Bendara' 5 nome do primeiro Official do
Reino de Malaca para os índios Malaios,

r. 2. 228. O Bendara Tio do Rei Mah-
mud favorece os Portuguezes , faz-fe-lhes

contrario peia facção dos Mouros , 2C),

intenta furprendellos , e fazellos morrer,

ibidem
,
procura juftificar-fe tendo errado

o feu tiro 5 33. forma huma confpiraçaõ

contra Mahmud que lhe faz cortar a cabe-

ça , 96.

Berber , nome de huma moleftia das Mo-=

luccas
, 3. 436.

Bermudes ( Joaó ) fagrado pelo Papa Patri-

archa Catholico de Alexandria , entra na

Ethiopia com Cliriílovaõ da Gama, t. 3.

249.

Berredo ( Franclfco Pereira de ) bella acçaó

que fez para trazer mantimentos a Goa
t. 2. 137. hc Governador de Chaul , fua

imprudência t. 3. 88. 89. he defapoíTado

do feu Governo , e reduzido por caftigo

ao eftado de foldado razo t. 3. 89.

Betancour (Joaó) Rei das Canárias , tor-

na para França onde morre , t. i. 23.

Betancour ( Menaut ou Maíliot ) trata i

cerca das Canárias com o Infante D.
Henrique , t. i. 23.

Betancour ( Henrique de ) diftingue-fe com
ieu Irmaó no Cerco de Cananor , t, 4-

120. he morto na tomada de Bracalor , t.

4. 152. Be-
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Betakcour ( D. Henrique ) deílíngue-le no
Cerco de Chaul , t. 4. i8p.

Beth ( a Ilha de ) tomada por Nuno da

Cunha 5 t. 3. IC9. , € feg. Defeiperaçaó

de quem alli commandava , e fua vigo-

roza refiftencia , r. 3. iii.

Bezeguiche , pays fobre a Coíla d'AíFrica

Occidental , tratado feito com o Senhor
do lugar , e por quem , t, i. 7^6.

BiLGAM 5 fitiada , e tomada pelo Idalcaõ ,

t. ^. 294.
BiNTAM ( Ilha de ) fua fituaçaó , 3. 20.3 e

le^. tomada por Pedro Mafcarenhas , e

reftituida ao feu primeiro Senhor , 3. 27,
Bisnaga, Fede Narfing.i.

Bisnaga, Capital do Reino de Narfmga to-

mada pelo Idalcaó 5 e feus alliados de-

pois de desbaratado o Rei de Chriítua ,

riquezas que alli achaó , t. 4. i ]6.

BoFATA ( Cid ) commandante da Cidadella

de Damaó a abandona deícubrindo huma
traição , e faz cortar a cabeça ao traidor.

t. 4. 7h
Bojador ( Cabo Bojador ) porque aíEm cha-

mado t. I. 10.

BoLEiFE 5 Rei de Ternate chama os Portu-
guezes aos feus Eftados , t. 2. 577. cu-

bica ter huma fortaleza cm Ternate , ibi-

dem 5 e feg. AíFeiço-ou fempre os Por-
tuguezes , e os recommendou quando
morreo á Rainha fua Efpoza , t. 2. :587,

Bom-



iBÔ Index
BoMBAtM (Ilha de) t. :5. 68. ^. lop."

BoKGo 5 Cidade do Reino do Japaó. o Rei
de Boiigo íe faz Chrilbó , e comi o no-
me de Francifco , em memoria de S. Fran-

- cifco Xavier, t. i^. 452.
Bonifácio, ( Affonfo ) defende o baluarte de

Santiago no fecundo cerco de Diu t, 5,

207.
Bonzos da Japaõ feus esforços contra a Re-
, ligiaó Chriftam, t. :^. 451.
Borba ( Joaó de ) naufragou fobre a Coita
d'Achem, he tratado pelo Rei com mui-
to agrado , fua periidia para com efte

. Príncipe , e confeiho que deu a Jorge de
Brito 5 r. 2. 312.

Borba , ( Diogo de ) fanto padre , entra na
ordem de S. Francifco , t . 3; 405.

Borbora, Cidade da Coita de Ardei , 2.

247. he arruinada por António de Salda-

nha 5 259.
Borneo (Ilha de) fua defcripça5 : o Rei

de Borneo faz alliança com os Portugue-
zes t. 3. 92.

Botelho ( Jorge ) aílignala-íe contra Pate-

qultir 5 de quem oarigou os intriacheira-

mentos , t. z. 150. Coicra Laczam.ina,

153. , e no combate contra Pate-Oius ,

162., e feg. Livra o R^i de Campar , e

o condus a Malaca , 2. 205-. acçaó at-

trevida pela qual intenta trazer a El Rei

^a noticia d'huma Fortaleza íeita em Diu,

f. . em
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cm huma muita pequena embarcação , t.

3. 152. Defcriçaõ defta viagem , 155. Sen-
timentos da Corte de Portugal , e forte

defte navio , 15:4. he feito Governador de

S. Thomé 5 e depois de Cananor , i. 3.

Botelho ( Martinho ) aíHgnala-fe no fegun-

do cerco de Diu , t. ^. 331.
BoTrLHo ( Pedro ) t, 5. 49.
Boto ( Rui ) fofre o Martírio em Baha-

rem. t. 2. ^45.
Bracalor 5 tomada por intelligencia , t, 4.

149. foccorrida pelos Reis de Tolar , e

de Cambolim , 150. abandonada por D.
Pedro da Silva de Menezes , ibidem, tor-

nada a tomar por D. Luis de Ataide que
alli conftruio huma Fortaleza, 152. 153.

Brachmanes 3 fua origem , feus uzos , e

coftumes 5 t. i. 109. feus Deofes , iic.

veftigios da verdadeira Religião na ido-

latria delles , III.

Bracmane
,
perfídia de hum Brachmane pa-

ra perder Vafco da Gama , t. i. 164., pu-

nido de morte , 165. perfídia d'outro

Brachmane a refpeito do Princepe herdeiro

,, de Cochim, 210.

Brachmane , Confídente do Idalcaó , lhe

descobre em parte a conjuração de Nori-
caó, t. 4. 188.

Bragança ( D. Conftantino de ) Príncipe

do Sangue de Portugal, feito Vice-Rei
das
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das índias , t. 4. 68. faz hiim.i felig via-

gem ,6^. envia foccorro a Cananor
, 70.

poem-ic no mar , e vai furgir em DamaS
72. íc-ih.orea-fe de Damaõ , e edifica hu-

ma fortaleza ,73. 74. expulfa os inimigos -

dos poftos de Parnel , e da Ilha de Bal-

zar 5 75. 7<3. faz prender Luiz de Mel-
lo , livra-o, e deiculpa-fe, t. 4. 80. pro-

move as viftas da Corte para eftender a

fé na Ethiopia , 96. releva os índios Ghrif-

taõs opprimidos pelos Fortuguezes, e pelo

credito dos índios Idolatras, 97. emprenen-
de a Guerra a favor dos Chriftaós da Cof-

ta de Coromandel contra o Rei de Jafa-

napatam, 98. faz guerra a efte Rei , e o

faz tributário, 99. perigo que corre na oc-

cafiaó d'huma conjuração formada pelos

Ilheos , 100. funda huma fortaleza ná

Ilha de Manar , e álli funda os Religio-

zos de S. Francifco , e os Jezuitas, ibi-

dem, feu defmtereíTe , e fua piedade em
quebrar hum dente de macaco , venerado

pelos Idolatras , lOi. faz a paz com o Rei
de Chambé , ibidem, emvia de Goa huma
frota em foccorro do Rei de Baçora , 102.

fundou huma Igreja em Goa em honra

de S. Thómé , 109. volta a Portugal ,

eloj;io do feu Governo , ibidem. .

Bkama 5 Divindade dos índios , t. i. lOp.

Bkamaluc 5 antÍ2o poíTuidor das terras de

Baçaim, arma-le para as tornar a tomar a os

Por-

1
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Portuguezes , e He deftruido por Ruy
Lourenço de Távora , r. :5. 245.

Branco , ( Cabo ) por quem defcuberco r* 4.

16.

BrakdaÓ , ( António ) queima a Cidade de
Dabul , t. 4. 58.

Brandão , ( António Pereira ) fua Conduéla
em Moçambique , t. 4. 229.

Braquemont ( Robin de ) Almirante de
França, alcança d'ElRei de Caftella as Ca-
nárias em titulo de Reino para Joaó Be-
tancur feu parente, t. i. 23.

Brasil 5 ou Brazil , por quem defculierto

,

r. I. 157. 5 e feg. Eftado do Brafil no
feu principio , e no feu progreíTo , t. 3,

461, , e feg. he confervado á Coroa de
Portugal, por MatKias d'Albuquerque, e

Joaõ Fernandes Vieira 4. 239.

Brasileiros feus U20S , e coftumes , t. i,

138.

Brava ( Republica fobre a coíla de Zan-
guebar ) feita tributaria de Portugal por

alguns particulares , r. 1. 272. Vinga a

impropriedade defta acçaó, 290. defende-

fe dos Portuguezes que a arruinaó , 291.

Britto ( António de ) fuccede a íeu Ir-

mão Jorge de Britto, t, 2. 315. 3cha-fe

na expedição infeliz de Jorge d'Albuquer-

que fobre a Ilha de Bintam, 316. Segue
a fua derrota para as Molucas , ibidem^

fuccede a feu Irmaô no Governo das

Tom. IV. T Mo-
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Molucas 5 2. 378. vai ás Ilhas de Ban*»
da 5 aonde fabe da chegada dos Caftelha-

nos , ibidem, condus com figo D. Gar-
cia Henriques ás Molucas , ibidem, apo-
dera-fe dos Cafteihanos , e os faz paíTac á

Europa
, 384. e 385. Comporta-fe mal nas

. Molucas
5
5S7. tira a Regência á Rainha

de Ternate , e une-fe ao Cachil d'Aroes,

r. 2. 389. furpeito de ter feito aíTacinar

Cachil MamoU , filho natural de Boleife

390. apanha o Rei e feus irmãos que con-

ferva prefioneiros na Cidadella , ibidem,

declara guerra a Almanfor com hum máo
pretexto, 30/1. pocm a preço a Vidados
Tidorianos

, 392. faz irrupção nas terras

dos Tidorianos , recuza a paz ao Rei
de Tidor que lha pede , 393. fuás dif-

fençoens com D. Garcia Henriques , t.

3. 38. parte para as Ilhas de Banda , 39.

torna para Portugal , condufindo Mafca-
renhas prefioneiro , r. 3. ^(),

Brito ( Chriílovaó ) commanda hum navio

da frota de D. Garcia de Noronha , e

faz huma viagem promptiifima , r. 2. 143.
Caftiga os Piratas de Dabul , t. 2. 4O5,

he morto ibidem,

Bríto (Jorge de) enviado a Maíacr^. 2,

146, fuccede a Jorge de Albuquerque na
Governo de Malaca , alli fe portou mal

,

e naò pôde corregir efte mao principio,

fua morte y 2, 25^',
*'

: Bri-
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Brito ( J^'"§^ ^^ ) P^^^ ás índias com hu-
ma efquadra de nove navios,:. 2. ^11.
he enviado ás Molucas , ibid empreende
attacar hum Pagode nas vefinhanças d'-

Acherí ^512, ahi foi morto, 314.
Brito (Lopes de) fuccede a Joaó da Sil-

veira no Governo da fortaleza da Ilha
de Ceiiaó , 2. ]i6. emprehende augmen-
talLij ibidem, dificuldades que ali i acha ^

ibidem, faz huma irrupção na Cidade de
Columbo 5 517. he desbaratados pelos
liheos

,
319.- desbarara-os na fua retirada,

320. 7,11.

Brito ( Ruy de Brito Palatino) Governa-
dor de Malaca 5 t. 2. 12:5. fortifica-fe con-
tra Patequitir, 149. pertende commandar
a frota contra Patc-Onus , 162. fuás dif-

fençoens com Fernando Percz d'Andrade
a efte refpeito , mete-o em Confelho de
Guerra , e o livra , ibidem, he rogado»

pelos OiHciaes a ficar na praça, 164. hz
trabalhar na ponte da Cidade , 16]. en-

via rhuniçoens á frota , 16^. he rendida

por Jorge d'Albuquerque , , 2. 205.

Brito ( Aívaro de ) aííacinado pelos feus

na Ilha de Summatra , t. 3. 45.
Brito (André de ") morreo pela tfaiçaó que

lhe fez o Rei de Pam , :^68. t. 2.

Brito ( Irmaó d'Andrc ) fua morte gene-'

rofa ,• t. 2. 568.

Brito ( Francifco de ) feu naufrágio, 1.2.593.

T a Bri-
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Brito ( Manoel de ) obriga as trincheiras

inimigas no Rio de Bacanor , t. 4. pag. 11.

Brito ( Meichior de) bella acçaó que faz

para fazer jiifliça á memoria de D. Hen-
rique de Menezes , t. 3. pag. 5.

BulhaÓ ( Jgnacio de ) Feitor de Ormuz ,

bella Liçaó que dá a D. Luis de Mene-
zes , t. 2. 554.

Cabis , Animal do Reino de Siam , EíFei-

tos prodigiofos dos feus oíTos para eílan-

car o fangue, t. 2. 98.

Cabo das Correntes , t. i. 89.

Cabral ( Pedro Alvares ) commanda huma
frota deftinada para as índias, t. i. 134.

honras que recebeo d'ElRei antes da

fua partida , 1 36. defcobre a terra do Bra-

zil 5 e delia toma poíTe, 137. experimen-

ta huma furioía tcmpeftade , 141. che-

ga a Moçambique , e depois ás índias ,

ibidem, obtém audiência do Çamorin , ef-

tabelefce huma feitoria em Calicut , 144.

revolução em Calicut, e porquem cauía-

da , 147. y e feg. vingança que toma do
Çamorin , 148. íeu tratado com os Reis'

de Cananor , de Coulan , e de Cochin ,

149. torna para Portugal ibidem.

Cabral ( Jorge ) deftinado por Lopes de
Sampayo a cruzar junto das Maldivas, vai

a Malaca para annunciar a Pedro de Maf-
carenhas a fua promoção, e he feito Go-
vernador de Mal.ica , f. 3. 18. e ip. hc.

. . fei-
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feiro Governador General fendo já Go-
vernador de Baçaim , aceita contra 05
íeus inrerefTes , e a i\ia inclinação obri-

gado por fua mulher , i. ]. 390. feu elo-

gio 3 391. íingularidade do feu Governo,
3. 392. ( Vai a Goa^5 e alli he bem re-

cebido 391.) parte para Cochin , e alli

conclue mal os negócios que hia a tra-

tar por culpA do Governador Francifco da
Silva

, 393. torna para Goa , 394. po-

ém-íe no mar para reduzir o Príncipe de
Bardelle

, 3. 402. queima na fua derro-

ta Tiracol , Coulete , e Panane, ibidem.

Chega a Cochin , alli toma reforço , ibi-

cem. Conferva os Príncipes alliados do
Malabar fechados na Ilha de Bardelle ,

402. lie rendido por D. Aífonfo de No-
ronha

5 que lhe manda ordem de naõ
combater , ibidem, fua bela refpoíla aos

Omciaes que o queriaó obrigar a dar ba-

talha y 404. he mal recebido 'de Noronha
ibidem, recufa feguillo no negocio de Bar-

delle 5 e difpo£'m-fe a voltar para Portu-
gal 5 405-. alíignala-fe antes de partir em
hum attaque dado em Cochim pelos Nai-
res confagrados do Príncipe de Bardelle, 4.8.

Cadamosto, ( Alvifo ) lium dos Defcubrido-
res do infante D. Henrique, t. i. 26.

Cafre ( Príncipe Cafre ) chamado por Jfuph
para combatter os Portuguez , vinga-
fe da fua deftruiçaõ fobre Ifuph , e os

feus
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feus 5 t, r, 282,

Cai MALES 5 çafta dos índios Nobres titula*

dos, t, I, 113,
Caire , oq Cairo , matéria de cjue fe fa-

zem as cordas , t. 2. 264. 26^.

Calabatecan ou Salabatecaó impede Inel^

maluc de entregar Meale ao Idalcaõ , t»

4. 51, §1. fahe dos Eftados do Idalcaó ,

e foge com Nizamaluc que o faz moírer,

Calajate , Cidade do Reino de Ormuz, en-=

gana Affonfo d' Albuquerque , t. i. :5o8»

he punida pelo mefmo ,1,1. ^559.

Calaluzes 5 efpecie de bateis , t, 2. z6z.

Caldeira ( Bento ) commandante de hum
navio da efquadra de Paulo de Lima Pe-

reira , he queimado , e metido a piquej

por hum Corfario Malabar , t. 4. 122,

Caldeira ( Fernando ) creatura d'Affonfoj

d'Albuquerque he enviado para Portugal'

carregado de ferros , r. 2. 248. juftiíica-íe,

c he reconduzido ás índias, ibidem, fuás

defavenças com D, Guttieres de Montroi
249. retira-fe a Ponda , ibid. he aíTacina-»j

do por ordem de Montroi , 250.

Calecan, Calecareou Calicate, pofto da Cof-»'

ta da pefcaria , Tributo pofto ao Senhor
do lugar , t. 3. 61,

Calha o .* ( NoíTa Senhora do ) Igreja fun-

dada na Ilha da Madeira t. i. 16.

C4LIGUT ( Capital dp Malabar ) primeira

terra
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rerra das índias deícuberta por Vafco da

Gama , t. i. io6. íua defcriçaó íi6. inful-

tada por Pedro Alvares Cabral , 14-?. por

N^ifco da Gama 160. por Lopo Soares
d'Alvarenga, 221. pelo Marechal D. Fran-
cifco Coutinho , e por Affonfo d'Albu-
querque, t. 2. 9., e ieg.

CiDADELLA fundada em Calicut por Afibn-

ío d'Albuquerque5 r. 2. 199. Calicut he
infultado por D. Herique de Mezezes ,

t. 2. 408.
Camarão , Ilha do Mar Roxo. Rais Soli-

maó alli começou huma Cidadella , t.

2. 239. Os Portuguezesa deítroem , c. 2.

247-
Cambaia , Reino do Indoftaó , t. I. 108.

Cambalam ( Caimaie de ) alliado do Çamo-
rin. Suas terras alToladas pelos Albuquer-
ques , t. I. 197. Váo de Cambalam , 198.

Cambolin (Rei de) íoccorre a Cidade de
Braccalor 5 t. 4. 15O. 152.

Camerin ( Paulo de ) Jefuita , parte com S.

Francifco Xavier para as índias t. 3. 275.
Çamorin Vede Zamorin.
Campar ( Rei de ) genro de Mahmud Rei

de Malaca , Te affeiço-a aos Portuguezes^,

t. 2. 203. fítiado pelo Rei de Linda , he
livrado por Jorge Botelho , 205. he feito

Bandara de Malaca, ibidem, he feito mor-
rer por falfas fuppoziçoens , 16S.

Camthar ( Rei de ) faz-íe Senhor de Aden,
e
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e expulfa os Rumes , t. 5. yj6, 577. me-
te-fe debaixo da Protecção dos Portugue-

zes . ^jyS. cerca os Turcos , e he morto
na fua viéloria , perde dous filhos e a

Cidade
, por culpa de D. Paio de Noro-

nha , r. 3. 379. , e feg.

Camphar 5 o mais moço dos filhos do Rei
de Camphar , fuccede a feu pai , e a feus

dous irmãos mais velhos mortos na ac-

ção de Adem , t. 3, i^j^,

Campson 5 Calyfe ou Sultão do Egypto. Suas

inquietaçoens fobre o eftabelecimento dos

Portuguezes nas índias , t. i. 33<í. 5 e

ÍQ%, fua politica para o impedir , e fua

carta ao Papa , 3^7. he íua frota duas

ve2es desbaratada no Mediterrâneo pelo

Baillio Amaral 5 t. i. 341. t. 2. 237. en-

via duas frotas ás índias com hum infe-

lis fucceíTo 5 t. I. 342. t, 2. 237. he des-

baratado por Selim Emperador dos Tur-
cos 5 e morre na batalha r. 2. 240.

Can , ( Diogo ) penetra até ao Zaire , c
deícobre o Reino de Congo , t, 1. 59,
relação da fua expedição , 60. <5i.

Cananor , Cidade e Reino do Indoftan y

o Rei de Cananor procura a alliança dos

Portuguezes, trata com Pedro Alvares Ca-
bral 5 e envia hum Embaixador a Por-
tugal , t. I. I4p. trata de novo com Vaf-
CO da Gama , t. i. 163. 169. o novo Rei

de Ganíinor he. contrario aos Portu§uezç$

e
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e porque 258. fitio de Cananor , 26^.
he levantado o íitio , 26(^, os Príncipes

de Cananor traidores ao feu Rei favore-

cem os Portuguezes fitiados , 262.

Cananor , lubleva-fe contra os Portugue-
zes por cauza do aííacinio commettida
por ordem de Martinho Aftbnfo de Sou-
za , t. 3. 1^6. peia má conducla do Go-
vernador D. Paio de Noronha , r. 4. 6ç.
Soccorro enviado a Noronha relo Vice-
Rei 5 t. 4. 70. Guerra começada pela de-

tença de hum Marinheiro Portuguez , 78.
confequencias d'efta primeira Guerra 79.
e feg. fegunda guerra excitada pela bar-r

bara expedição de Domingos Mefquita 4.

117. Huma Senhora de Cannanor amotina
e íubleva toda a Cidade , 118. Delcripçao
defta guerra que dura dous annos lem
fucceíTo algum memorável 119. the 123,

Canárias , ( as Ilhas ) por quem defcuber-

ras , t. I, 22. occupadas por Joaó de Be-
tancour a titulo de Reino , 23, cedidas ao
Infante D. Henrique , 24, , e depois a

ElRei d^Efpanha 25.

Candaçe 5 Rainha da Ethiopia, t. 2. 432.
Cande' 5 Reino da Ilha de Ceilão, t. 3. 412.

o Rei de Cande pede o Baptifmo , inf-

truido pelos Religiozos de S. Francifco ,

e por S. Francifco Xavier ibidem. Moti-
vos de politica que fazem duvidar da fin-

ceridade do feu requerimento em pedir

o
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o Baptifmo ibidem, envia hum Embaixador
ao Vice-Rei 5 e lhe pede foccorro , 41:5.

Traição que faz a Anronio Monis Bar-
reto 414. da-Ihe defculpas , e moftra ar-

repender-fe , 418. renova as fuás infân-
cias para ter tropas, e Miiíionarios , 419.
faz numa nova traição a Jorge de Caf-

tro , e o desbarata na fua retirada, 421.

e feg.

Cande' , o Re^ de Candé ,
por ciúme def-=

cobre ao Rei de Pegu o engano do Rei
de Cota , e lhe arma hum femelhante ,

t. 4. 127-

Cande' 5(0 Principe herdeiro de Candé )
gofta das verdades da Religião, *t. 5. 418.

incorre na indignação do Rei feu Pai que
o quer deferdar, ibidem, reccorre ao Go-
vernador para o apoiar , 3. 419-

Canette
,

praça da Ethiopia ganhada fobre

Grada Hamed por Chriftovaõ da Gama,
t. 3. 255., e 1^6.

Cakgoxima , Cidade do Japão, e ob Rei-

no de Saxuma , t. 3. 44B. o Rei de Sa-

xuma concede a S. Francifco Xavier a

permiíTaõ de pregar o Evangelho , retra-

^\'{q , e porque t. 3. 449'

Canhoneiro, conftancia de hum medre ca-

nhoneiro tomado por Patequitir
,
que ef-

timou antes morrer do que fervir o ca-

nhão contra os da fua Naçaó t. 2. 15 1.

Gannas de affucar tranfportadas para a Ilha

da Madeira, t. i. i$. Ca*
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Cano , ( Joíio Sebíiftiaó ) conduz a Erpa»
nha o navio de Magaihaens chamado a

Ficloria, Armas que lhe dá Carlos Y, t. 2.

Cantão , Cidade , e porto da China 5 r,

2. 279.
Caracem Commandante em Surrate , rrara

com os Porcuguezes , e conlente que as

galeras Turcas refugiadas em Surrare fe-

jaó defmembradas , r. 4. :^ç. fica fenhor

de Surrate depois da Morte de Cedeme-
caó 4. 108.

Caramansa , Princepe Negro , concede a

D. Diogo d'Azambuja a permiíTaó de fun-

dar o forte de S. Jorge da Mina t. i.

?6., e íe^.

Caramansa ( Caimale de ) liga-fe com os

Portuguezes contra o Çamcrim , ou Sa-

morim r. 5. 120.

Carrasco ( Mem Lopes ) bela acçaõ que

faz refiftindo com hum fó navio a toda

a frota do Rei d'Achem , e Jhe torna

baldada a empreza contra Malaca , r. 4.

Carneiro, (Padre Melchior) lefuira , fa-

grado Bifpo de Nicea , e fucceíTor do Pa-

triarcha no cazo que morreíTe ,
paíTa ás

índias para ir de lá á Ethiopia , 4. 85;.,

he confervado em Goa , e morre íem en-

trar nos Eflados da fua obediência 4. 9^.

Carc^uicio 3 ( Martinho Inigues de ) ou Car-

qui-
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quifano ( Martinho Ignacio ) commanda
os Caftelhanos na fegunda viagem que
fazem ás Molucas , t. 3.44. acha-fe em
eftvido de naó poder intentar nada , faz

a paz com os Portuguezes 45. morre 47.
Carvalho ,

(Fernando de) commanda o
Baluarte do mar no fegundo cerco de Diu,

t. 3. 307. dá avizo a Mafcarenhas que
eftiveíTe prompto para hum novo attaque,

3. 324.
Carvalho , ( Fernando de ) Governador de

Cotta 5 corrumpido pelo preíentes de Ma-
dune , ajufta-fe com efte Principe , contra

o Rei de Cotta que tiranifa pelas fuás

vexaçoens , t. 4. 19. e 21.

Carvalho , ( Gil Fernandes de ) desbarata

os Javas em Malaca, t. 3. 441. arma á fua

cufta algumas embarcaçoens contra hum
corfario Turco, 4. 4'. combate hum cor-

fario da cofta da pefcaria t. 4. 42.

Carvalho ( Martim AfFonfo) fubmete o Xe-

que de Raxet , e rezifte aos feus offere-

cimentos, t. 3. i6i, 26^,

Carvalho ( Pedro Fernandes ) aííignala o

feu valor em Adem t. 3. 377. Vai -em foc-

corro do Rei de Cota , he traido , e des-

baratado pelo Rei de Candc , r. 3. 423.

Casamentos feitos em Goa por AfFonfo d'-

Albuquerque t. 2. 93.

Castas dos índios , e divizoens" delles , t.

I. 112., e feg.

Cas-
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Gaçtelo-Branco ( Joaó GonfaJves de ) fua

afFouceza de paliar por baixo do fogo das

barrarias da Cidade de Goa , r. 2. 74.
Castelo-Branco ( Fernando de Souza de )

enviado como Embaixador á Ethiopia ,

r. 4. po. he detido nas índias , e naõ
chega ao feu deílino , 91. defende o pof-

ro de Benaftarim , 4. 161,

Castelo-Branco , ( D. Jerónimo ) r.

Castelo-Branco , ( D. Pedro ) apanhado
pelos Francezes vai a Paris t. 3. 465.

Castellete 5 Cidade da Coila de Cambaia
deílruida por Diogo da Silveira , t. 3.

124.

Castelhanos nas Molucas chegaó a Tidor
2. 378. rendem-fe a António de Brito

384. t. 2. faó conduzidos ás índias, e de
lá a Portugal , 2. 335. fegunda viagem
dos Caílielhanos ás Molucas ,. com o mef-
mo fuccelTo ^ t. 3. 167. 168.

Castelhano , Valor de hum Caftelhano ,

de 18. para 19, annos de idade t. 3.

216.

Castro ( Fernando de ) conduz huma co-

lónia ás Canárias por ordem do Infante

D. Henrique , t. i. 24.

Castro ( Jorge Barreto de ) tomou o pof-

to dos poços de Torombac , t. 2. 327,
Castro ( Affonfo de ) Jefuita fuperior em

Ternate , apanhado pelos Ilheos he pro--

pofto em troca com o Rei d'Aeiro , re-

cu-
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cufado por Duarte D'eça , martlrízacío eni

confequencia d'efl:e repudio , i. ^. 4^0.

Castro ( D. Alvafo de ) íílho mais velho de

D. Joaó General do mar nas índias ^ envia-^

do a Dir com hum foccorro , tem ordem
de obedecer a D. Joaó Mafcarenhas , t.

3. 358. he obrigado a arribar duas ve-

zes a Baçaim j ibidem, chega com parte

da fua efquadra 5:59. a infolencia dos fi-

dalgos moços que conduz obriga o Ge-
neral a fazer huma fortida ^40 541. def-

cripçaõ defta fortida 542. he ferido peri-

gofamente , ibidem, he falvâdo de cahir

íias maós dos Inimigos por Jorge de Men-
donça , e Luis de Mello Jufarte , ibidem.

Commanda hum corpo de tropas no atta-

que das linhas j e alli fe amgnala , 5,

348. he enviadç por feu Pai a Adem ,

chega muito tarde , e porque 378. 379-.

obriga o forte de Xael , 380. recebe as

honrras de triumpho em Goa , t. 3. 381.

Castro ( Álvaro de ) traz foccorro às Mo-
lucas t. 3. ^í.

Castro ( D. Fernando de ) he enviado por

D. Joaó de Caftro feu pai para levar foc-

corro a Diu 5 t. 3. 311. 312. aífignala-fe

nefte cerco , e he fepultado nas ruinas

dó Baftiaó S. Joaó ^ 4. 333.

Castro ( D. Jorge ) bloquea as galeras Tur-

cas no porto de Surrate , t. 4. 38. en-

tre-
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trega a Fortaleza de Chalíe ao Çamorim,
t. 4. 21C. corcaó-lhe a cabeça, t. 4.220.
he nomeado para ourro Governo pela Cor-
re depois da íua morte ibid.

Castro ( D. Joaó de ) vai ás índias co-

mo Vice Rei com os feus dous filhos
,

r. 3. 2(j6. embaraça-fe com Martinho Af-
fonío de Souza , na occazinó das ordens
que tinha dado para reparar o mal que
Souza havia feito , t. 5. 297. dá ordem
para prender Aleixo de Souza Intenden-
te da Fazenda , 298. envia o primeiro

foccorro a Diu por feu filho fegundo D.
Fernando de Caílro

, 538. envia íegundo
foccorro por D. Álvaro íeu filho mais ve-

lho , ibid. conduz elle mefmo foccorro ao
cerco 5 e o faz levantar

, ^45. Defcrip-

çaó deíla acçaõ , ibid, e íeg. faz hcma
nova Cidadeila em Diu , T^^y-, pede para

eíle eíFeito hum foccorro á Cidade de
Goa 5 e envia por penhor alguns cabelios

da fua barba
, 358. torna a Goa , e alli

recebe as honras do triumpho, 7^^^, Con-
tinua a guerra contra o Idalcaõ a refpei-

to de Meale , 361. arruina Pondá , e Da-
bul

, 361. envia D. Álvaro feu filho á

Coíla d'Adem ,
para procurar fenhorear-

fe defta praça, 57(;. morre entre as maós
de S. Francifco Xavier, 382. feu elogioy

ibid , e feguintes.

Castro ( Nuno do ) conferva bloqueadas

no
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no porto de Surrate as galeras fugitivas

de Alechelubi , t. 4. ^8.

Catabrun 5 Tutor do Rei de Qilolo , en-

venena o feu pupilo 5 e apodera-fe do
Throno , t. 3. 107. vai atracar os Portu-

guezes 5 e o Rei de Momoia até na Ilha

de More, ibid. degola efta nafcente chrif-

tandade , ibid.

Catherina (D. )d'Auílrla, Rainhade Portu-

gal, o que ella diz na occaziaó do triumpho
de D. Joaó de Caftro, t. 3. ^60. he Regen-
te do Reino na menoridade de D. Sebaf-

tiaõ , t. 4. 68. envia D. Conílantino de
Bragança , ás índias* , folicita o Papa para

erigir alguns Bifpados nas índias , e Goa
em Metrópole , e alcança-o , r. 4. 88. ,

e feg.

Catife , ou Elcatife, alias El-Catif, no Gol-
fo Perfico tomada ao Rei d'Ormuz por
Mocrin , Rei de Lafah , t. 2. 529. he tor-

nada a tomar por António Corrêa , 333.
Catiproca Marcar, Almirante do Samorím

attaca por furpeza a Fortaleza de Man-
gaíor, e delia he expulfado , t. 4. 193.
iíatte a Cldadella de Cananor , 194. he
encontrado por D. Diogo de Menezes que
lhe dá batalha e nellao matou, t.4. 194.

Catual Miniílro do Samorim ; recebe Vaf-
co da Gama , t. i. 120. faz-fe contrario

aos Portuguezes ganhado pelos Mouros ,

127. 128. he dado em refeus a Pedro
Alvares Cabral, t. i 143. Ca-
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Caxem 5 ( Rei de ) Senhor da Ilha de So^

cocora , ali teve huina guarnição com-
mandada por feu fiiho Ibx-ahim , r. 1.295.
Soccorrido pelos Forcuguezes , Senhorea-

fe Jo Force de Xael , r. :;. 380.

C.^. zi-CaÓ 5 enviado contra o Cheque de
Raxet 5 t. 3. 263. apanha-o com o íoc-

corro dos Forcuguezes , e o faz morrer ,

t. 3. i6a.

CeuemecaÓ ( filho de Coje Sofar ) Senlior

de Surrate , deixa-fe enganar pelo Go-
vernador de Dam.aô , e confegue fobre

ifto o dezignio de matar Madre-Maluc
feu cunhado , e o executa , t. 4. 104. he
attacado por Chinguis-Caó , filho de Ma-
dre-Maluc 106. faz paz com elle , 107.
attacado de novo, recorre aos Forcuguezes,
ibid. prometteo entregar-ihes Surrate , e

naó o pode confeguir , ibid. he obrigado
a deixar Surrate, e a retirar-fe á Corte
de Cambaia , ic8. he an*acinado pelos

emiíTarios de Chinguis-Caó , t. 4. 188.

CeilaÓ 5 Ilha do Occeano das índias , fua

defcripçaó , t. 2. i6(), repartida em no-
ve Reinos, 271. he muito deftruida , 272.

Ceitavaca, Cidade, e Reino da Ilha ae
Ceilaõ , abre as fuás portas a Jorge de
Caflro , depois de desbaratar Madune , r.

3. 420. obrigada pela auzencia de Madu-
ne a abrir as fuás portas ao Vicc-Rei t.

4. 12.

Tom. IV. V. Ce'
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Cemaçadin , ( Coje ) confidente de Azede-
caó , trata com os Portuguezes a favor

de Meale 5 t. 3. 293. retira-fe para Ca-
nanor com os thefouros de Azedecaõ ,

294. citado pelo General para entregar

efte thefouro he fufpeito , de naó reftU

tuir mais do que huma parte , 295. In-

triga do General Martim AíFonfo de Sou-
za 5

para o apanhar , ou o fazer alTa^

cinar, 296. procura accommodar os ne*

gocios entre os Portuguezes , e os ha-

bitantes de Cananor , t. 4. 78. he ami-

go dos Portuguezes , até á morte , ain-

da que eíles fe tiveíTem conjurado contra

a fua vida 79.
Cemeri ( Coje ) falfo amigo dos Portugue-

zes 5 fua traição , e fuás confequencias , t,

I. 145. 1^6., e feg.

Cerame 5 pequeno fortim de Calecut 3
ga-

nhado por Aífonfo d'Albuquerque , t. 2.

pag. 8.

Cerda , ( Luis de La- ) coroado Rei das Ca-*

narias em Avinhaó , t. i. 22,

Cerda ( Manoel de La- ) he feito Gover-
nador de Goa , t. 2. 146.

Cerebige 5 General de Mahmud Rei de

Malaca , forma hum campo fobre o rio

de Muar , t, 2. 2^:7.

Cerniche, ( Denis ) Capitão , condemnado a

cortarem-lhe a cabeça , alcança o livrar-

{§ da pena de morte, t, 2. (^^,

Ge-
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Cerniche ( Manoel ) fua morte, r. 2.413.
Challe 5 FortalezA conílruida em Challe por

Nuno da Cunha, t. 3. 121. fitiada peio

Samorim , r. 4. 2CO. locccrrida pelos cuida-

dos do \^ice-Rei ibid. entregue ao Samo-
rim pelo Governador Jorge de Caftro, 220.

Champanel , Cidade do Reino de Cambaia,
abandonada por Sultaó Badur , e toma-
da pelos Mogoles , t. 3. 145.

Chakoca , ( Galpar) enviado em Embaixa-
da ao Rei de Narfinga , t. 2. 54.

Chatigan
5

porco do Reino de Bengala ,

t. 2. 68.

Chatigan , Cidade do Reino de Bengala ,

r. 2. 268.

Chatua , Cidade do Malabar
,
queimada

por Simaó de Mello Juzarte , r. 3. 67. ,

Chaul 5 vá tentativa de Francifco Barreto

para ahi conftruir huiiia nova Cidadelia

,

t. 4. 64. lltiada em forma por Nizama-
. luco , 166. Coniequencia e deí"cripça5

d^eíle cerco , ibid , e feg.

Cheira-dinheiro
5 ( Joaó Gomes ) eílabele-

ceo huma feitoria nas Maldivas , alli fe

comportou mal, e he alTacinado com os

feus 5 t. 2. 275. z-6.

Cherife d'Adem , filho d'aquelle que o Ba-
cha Solimaó fez morrer , Icnhorea-fe d'-

Adem 5 chama os Portuguezes para o foc-

correrem fem que aproveitalTem , t. 4. 1^5.

154. 155.

V ii Chi-
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Chichorro

, ( Aleixo de Souza ) OiHcial ve-
lho enviado ás índias para fervir de con-
felheiro a D. Conftantino de Bragança,
t. 4. 68.

China , idca abreviada do Império da Chi--

na 5 t. 2. 277. os Portaguezes faó ex-
clnidos defte Império , e por4ue, r. 2. 279.
e feg.

China ( Cutial ) desbaratado por ]oaó D'-
Eça , c feito prezioneiro , t. :^, 61,

China , Sentença cruel do Imperador da
China , executada contra os prefioneiros

Portuguezes 5 t. 2. :^6z,

Chinezes, Patroens de navios Chinezes, fcr-

viço que iazem a Diogo Lopes de Si-

queira em Malaca , t. 2. 30.

Chinezes, Patroens de navios Chinefes acha-

dos em Malaca por Aftbnío d'Albuquer-

que 5 elogio delles 2. 278,

Chínguis-CaÓ 5 ( filho de Madre Maluc )

vem pór cerco diante de Surrate para vin-

gar a morte de feu pai , t. 4. 106. he

obrigado a levantalo , e a fazer paz com
Cedemccaó , ibid. torna fobre Surrate ,

ibid. faz aíTacinar Cedemecaó , 108. ga-

nha huma vií^loria a Itimiticaó , 139. af-

pira ao Reino de Cambaia , ibid. fin-

ge accommodar-fe com Itimiticaõ , e feus

alijados , 141. concebe o defignio de os

fazer aíTacinar , e çllç mermo he aíTacina^

do 5 ibid,

Chi-
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Chitigan 5 fobrinho cio Idaicaó, conduz hum
foccorro á Rainha de Garcopa , t. 4.

Chitor , furor dos moradores da Cidade
de Chiror , quando foi tomada por Sul-

tão Badur , t. :^. 144.

Chorcam , Paraifo dos índios , t. i. iio.
ChristaÓs de S. Thomé , fua depuração a
Valco da Gama , mettem-íe na protec-
ção de Portugal 5 t. i. 16^.

Chrístianiswo 5 íeu eíLabelecimento no Rei-
no de Congo , t. i. 62. , e feguinces*

Christianismo , feus progrefíos no novo
mundo , t. 5. 272. 4C5 424. 4^3*

Cid-Alle 5 Mouro , íerve de medianeiro da.

paz entre o Vice-Rei , e Melic-Jaz , t.

1. 370. defpachado por Melic-Saca ao
Vice-Rei D. Vafco cia Gama , faz a fua
commilíaó junto do novo Vice-Rei feu
fucceíTor , t. ^, 2. retira-fe a Diu para
hir dar conta, ibidem.

Cinde
, ( Reino de ) o Rei de Cinde pede

foccorro ao Governador , falta á palavra»

r. 4. 57. he cartigado , e fuás povoaço-
ens deflruidas , ibidem.

Cintacora , Praça do Zabaia , cauza ciú-

me á Cidíde d'Onor ; he confervadi
pela prudência do feu Governador, t. i.

237. arruinada por Timoja , t. 2. 46. ref-

tabclecida por AíFonfo d'Albuquerque 3 c.

2. 54.

^f ClR-
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CiRcuMcisAO , antiga na Erhiopla , para ami*

bos os fexos r. 2. 4:52.

Cláudio , Imperador d'AbyíIínia5 e da al-

ta Ethiopia, recebe na fua Corte Rodri-
• go de Lima 5 t. 2. 439. pompa defta"

audiência ,441. retrato deíle Príncipe ,

. ibid. concede o que Te lhe pede, ibid. empe-
nha-fe para accommodar as diíferenças de

Rodrigo de Lima com os Teus , 443. orde-

na hum grande luto íabendo a morte
d'ElRei D. Manoel , 444. Defpede Li-

. ma , 445. dezeja a alliança dos Portu-

guezes 5 e efcreve huma carta ao Gover-
nador General , t. 3. 248. obteve delle

hum foccorro condufído por Chriílovaò dâ

Gama , 250. naó fe pode unir a efte Ge-
neral antes que o desbarataííem , t. 3. 259.
afflige-fe da morte d'elle , 261. dá huma
Baralha a Grada Hamed , ganhou-a aju-

dado pelos Porrugnezes ; e preziona o fi-

lho de Grada Hamed , ibid. trata muito

bem 03 Portuguezes que quizeraó ficar nois

íeus Eftados , 262. Faz grandes honras

ao Padre André Oviedo Bifpo de Helio-

polis t. 4. 92. dá poucas elperanças da

lua converfaõ , 93. he excommunga^
do pelo Bifpo, 93. he morto em huma
batalha , ()^.

Clemente VL (o Papa ) coroa em Avinhaó

, Luiz de La-Ccrda em Rei das Canárias

,

r. I. 22.

Cle-
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Clemente VII. Papa , recebe em Bolonha,
onde corou o Imperador. Carlos \'. os

Embaixadores do Imperador da Ethiopia ,

t. 2. 446,
CocHiN , Cidade , Ilha , e Reino do In-

doftan , t. I. 148. atracada , e tomada pe-

lo Samorim . i8i. deftruida pelo mefmo,
ibidem, tornada a tomar pelos Albuquer-
ques t. I. 184. forte fundado em Cochin
pelos mefmos , 185.

CocHiN j o Rei de Cochin he attacado pelo
-' Samorim , he defendido pelos Portugue-

zes , e principalmente por Martim Affon-

fo de Souza 5 r. 3. 180. attacado de no-
- vo a refpeico do Principe de Bardelíe , t.

'. 3. 39^. muitos atraques dados em* Co-
chin pelos Nalres confagrados ao Princi-

{ pe de Bardelle, t. 3. 398., e íeg. o Rei
; de Cochin he morto por hum- Naire con-

fagrado ao Principe de Bardelie , t. 5.

Codavas-Caó 5 toma prefioneiro Martim
AfFonfo de Melo depois do feu naufrágio,

e delle fe ferve utilmente para os feus

entereíTes, t. 3. 63.
Coelho ( Duarte ) he enviado a Siam , r«

2. 260. he bem recebido pelo Rei de Pam,
que he feito valTallo de Portugal, 2. z6i.

Coelho ( Gonçalo ) fua viagem pouco fe-

liz ao Brazií t. i. 153.

Coelho ( Joaó ) enviado á Corte de Ben^
ga.



^12 I N D E X

gala , he detido prezionelro por D. loao
cia Silveira , poílo em liberdade trabalha

em favor de Silveira , t. 2. 16S.

Coelho ( Nicolao ) paíTa ás índias com Vaf-
co da Gama na fua primeira viagem , t, -

I. 82. chega a Lisboa antes delle , t. i.

131.

Coelho >( Nicolao ) emviado em Embaixa-
da ao Rei de Siam , por AíFonfo d'Al-

buquerque , t. 2. 1 19.

Coelho ( Árias ) aceita o Govervo da For-

taleza de Pacem , fitiada c abandonada
pelo Governador , t. 2. 364.

Coelho ( Duarte ) accompanha Martim Af-

.
fonfo de Mello á China , t. 2. 7^60. falva-

fe com trabalho em Malaca , aflignala-fe

na tomada de Bintam , t. 3. 23. e 24.

Coelho ( loaó ) Vigário de Diu , enviado*

por Mafcarenhas ao Governador General,
fatisfez a fua commiffaõ com muito va-

lor 5 t. 3. 322. torna a Diu , e alli fe

aíKgnala animando as tropas t. 3. 334.
Coelho ( Lourenço ) perde á vida ,60

feu navio em hum combate contra hnm
Coríario Turco, t. 4. 41.

Cogerte-CaÓ 5 conferva prezioneiro o Idal-

caó Ibrahim , t. 3. 173. livra-o , ibidem, U-

ga-fe com Azedecaó , t. 3. 174.

Coje-Atar 5 Vede Atar.
CoJE-BEqui 5 amigo dos Portuguezes, t. r;

145. confukado fobre o negocio de Ca-
le-
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lecut, t. 2. 4. Solicitado pelo Samorim,
entremete-fe nas paz femeífeito , t. 2. 41^,
fua morte , 421. fu a tença ou penfaó con-

tinuada a feus filhos , t. 2. 421. , 6422.
CojE-qui , confelho que dá a Rodrigo Re-

belo, t. 2. 127. fua nrorte e feu elogio,

1^2.

CoLAScAR
5 ( Tuám ) Mouro de Malaca , en-

tra na confpiraçaò de Maxelis , t. 2. 2CI.

CoLLEs , os Reis de Colles , c de Sarcecte

ligaó-fe para tomarem o forte d'AíTa-

rin 5 t. 4. 149. recufaó entrar na liga dos

Príncipes índios , r.

Colombo , ( Chriílovaó )defcobre as Ilhas da

America 5 r. i. 73. aborda em Lisboa na
fua volta 5 t. 1.74. fua vaidade 75. pe-

rigos que alli corre , ibidem.

Colombo , e fegundo alguns Columbo ,

principal Reino da Ilha de Ceilaó t. 2.

271. o Rei de Columbo trata com Lo-
po Soares d'Albergaria , concede o que
elle lhe pede , arrepende-fe , alli he obri-

gado , e conftrangido depois a fazer-fe

tributário de Portugal , t. 2. 275. he fi-

tiado por Raju , e livre , t. 4. 114.

CoMMERCio das índias pelo levante ; como
fe fazia antes do Defcobrimento dos Por-
tuguezes , e por quem, t. i. 335.

CoMORiN
, ( Cabo de ) termina a peninfu-

la do Indoftan , t. i. 116.

Conceição ( Ilha da ) por quem descober-

ta , t. i, 150, CoN-
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CoNcESsoENS , feims ao Infante D. Henri-

que pelos Reis de Portugal , t. i. 15*

pelos Papas , t. i. 18.

Congo , feu defcobrimento , t. i. ^c). pro-

greííos da fé nefte Reino , 6z. 6^. revo-
lução a efte refpeiío 67. 68.

CoquEiROs , e Cocos , feu uzo , r. 2. 2^5,
Coqueiros que nafcem no fundo do mar

das Maldivas , e feu fruclo , r. 2. 264.
Corrêa ,( André ) feitor de Calicut , t. i.

144. fua mácondudla, e fua morte, ibid.

e feg.

Corrêa
, ( António ) vai ao Reino de Pe-

gu 5 foccorro que de paíTagem deo a Ma-
laca ; feu valor, t. 2. 282. profegue fua

derrota, e chega ao porto de Martaban,

28^. faz alliança com o Rei de Pegu ,

ibidem, dolo de Corrêa no juramento
que faz , 284. feu arrependimento , ibi-

dem , torna a Malaca com novo foccorro

de viveres , ibidem, commanda com Mel-
lo hum partido contra Mahmud ,

que el-

le expulfa do feu pofto fobre o rio Muar,
285.

Corrêa ( Ayres , ou Aries , Irmaõ d'An-
tonio ) he ferido na acçaó contra Mocriti^

t. 2. 351. fua morte , t. 2. 335.
Corrêa, ( António, irmaó de Ayres Corrêa )
commanda na expedição feita contra Mo-
crin Rei de Lafah , torna a tomar as

. Ilhas de Babarem , e d'£l>Cacif , r. 2..
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330. , e íeg. he chamado para o emprego
de Fernando de Beja, 2. 539.

Corrêa ,( Diogo ) he morto no actaque dé
Benaftarin , 2. 175.

C0RREA5 ( Fernando ) Feitor de Cochm , fua

avareza caufa a guerra , r. i. 190.

Corrêa , ( António ) Briga com Àga-Mah-
mud 5 t. 2. 343. foccorre Pedro Vaz at-

racado em hum Fortim
, 344. faz cortar

a cabeça aos enviados d'hum Mouro de
Chaul que era traidor , ibid. he rendido

por D. Luís de Menezes , e parte com
feu tio Sequeira para Portugal , ibidem.

Cor RE A, ( Bartholomeo ) aiíignala-le no Cer-
• CO de Diu , r. 3. 333.
Corrêa , ( Martim ) iaquea a Cidade de Ma-
' riac, t. 2. 392.
CóRREA , ( Martim ) dá foccorro á fortalezíi

- de Pacem , t. 2. 3(^4. foccorre Martim
Aífonfo de Mello Jufarte , t. 2. 388.

CoRTEREAL , ( Gafpar de ) defcobre a Ame-
rica da parte do Norte , r. i. 154. ahi

torna , e morre com Miguel feu Irmaó
na fua fegunda viagem, r. i. 155.

CoF.TEz , ( Fernando ) envia dous navios da
• nova EÍpanha ás Molucas , t. 3. 1(37. fuc-

ceffo deftes dous navios , ibid. 168.

^oRviNEL
, ( Francifco ) he eleito feitor em

Goa por AíFonfo d'Albuquerque , t. 2.

Costa , ( Joaô da ) cruza fobre a Cofta do
Ma-
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Malabar , e humilha o Rei de Tolar , e
o Samorin , r. 4. 224.

Costume eftabelecido em Portugal de fazei

dar conra aos Governadores voltando das

índias , t. 2. 259.
Cota , Reino da Ilha de Ceilaó. Rei de

Cotta alliado dos Portuguezes, he foccor-»

rido por Aífonfo de Mello , t. 3. 61. he
foccorrido contra Madune Pandar feu ir-

mão , e as tropas do Samorim por Alar-

tim AíFonfo de Souza , 184. depois por
Miguel Ferreira , 237. pede foccorro a

Jorge Cabral 5 39:5. faz quanto pode pa-

r^ defviar António Monis Barreto de hir

a Candé, 413. fitiado em Cota he livre

p^r Jorge de Cailro , desbarata Madune,
tira-lhe a fua Capital , e reconcilia-fe com
eíle pérfido , 420. recebe Caftro em fua
caza depois de eftar deílruido ,423. re-

cebe no feu Palácio o Vice-Rei D. Af-
fonfo de Noronha na fua chegada ás ín-
dias , e lhe pede fua protecção contra feu
irmaó fempre rebelde , t. 4. 6. vai ver
o exercito formado contra Madune , e
he morto por huma maó incerta , ib. p.
tinha enviado a Portugal huma eftatua do
Príncipe feu herdeiro , e huma Coroa pa-
ra fazer a Ceremonia da fua coroação ,

ibidem 10.

Cota , o Rei de Cota faz hum engano ao
Rei de PegLi que lhe pede fua filha pa-

ra Cazar, r, 4. 126. Co-
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Cota , dous filhos do Rei de Cora , paf-

íaó ás índias para obrigarem o Governa-
dor General aos ajudar a conquiftarem o
Reino de Candé , e de Jafan?patan y r.

3. 412. morrem em Goa de Bexigas , t.

^ 418.

Cota , Dramabella Rei de Cora fobrinho

do Rei defunto , e filho de Tribuli Pan-
dar , coroado em Lisboa em vida de feu

tio
5
que tinha ir;andado hiima cftatua

para o reprefentar , he fucceiíor ao thro-

no , t. 4. 10. obriga o Vice-Rei D. Af-
fonfo de Noronha a hir em leu foccorro,

ibid. maneira indigna com que he tratado,

ibid. 10. 5 e pelos Governadores da Ilha

de Ceilaó , ibid. Juíliça que lhe faz El-

Rei de Portugal , ibid. 20. Ordens d'Ei-

Rei de Portugal mal executadas íobre if-

to , ibid. obriga Raju a levantar o íitio

de Cota , ibid. 125-.

Cota , Rainha Mai , efpoza de Tribuli

Pandar , livra-o da prizaó , e lhe apron-

ta hum exercito , t. 4. 17.

Cota , Rainha velha de Cota Avô do Rei
Dramabelle, impede o effeito do tratado

feito em prejuizo de feu neto por Tribu-
li Pandar 5 e Madune , t. 4. ip.

CoTAMALuc 5 hum dos Tyranos que fe fub-

levaraô , e íizeraó foberanias dos feus

Governos no Reino de Decaó , t. ^. 171.

fufpeito de ter dado veneno ao Idalcaó

If'



E X518 I N D

Ifmael , he fitiado por elle em Golconda,

172. faz cortar as orelhas aperto de dez

mil dos vaOalIos do ídalcaó prefioneiros,

€, porque , ibidem, liga-fe com o Idalcaò

e Niza mal uc , contra o Rei de Narfmga ,

€ confegue com elles deílruir o feu Im-
pério t. :5. 1^7.

Cotias ,
pequenos bateis , t. 2. ^4.

CoviLHAM ,( Pedro da ) enviado para defcu-

brir os Éílados do Prefte ]oa5 , t. i. 54.

fuás viagens , ibid. e feguintes. envia o

feu Itinerário a ElPvei de Portugal , 55.

chega á Corte da Ethiopia , e alli he

accreditado , 5(3. Confolaçaó que teve de

ver os Portuguezes chegados á Corte do

Imperador da Ethiopia, t. 2. 442.

CouLAN 5 Cidade , e Reino do Indoftan , o
Rei de Coulan fe alliou com os Portu-

guezes , t. I. 149. renova a alliança com
AfTonfo d'Albuquerque, 189. defcripçaó da

Cidade de Coulan , ibid. alliança pertur-

bada por culpa de feitor Portuguez r. i.

24(5. Sedição executada nefta occafiaó, ibid.

punida por D. Lourenço d' Almeida , t.

I. 249. o Rei de Coulan, he infulrado por

Martim Affonfo de Souza que era Gover-

nador Gener,\l ,
pilhou hum dos feus Pa-

godes 5 recebe d'ifto fatisfaçaó por ordem

da Corte de Portugal, r. 7,. kjo. 291.

CouLEiTEjhe tomada por D. PI enrique de

Menez.es ^ t. ^, 408. 409.
Cou-
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Coutinho , ( Fernando ) grande Marechal de

Portugual ; chega ás índias com huma fro-

ta , r. I. T^ji. Livra Aftbnfo de Albuquer-

que da fua prizaó , e o faz reconhecer

Governador , ibidem, em vaó trabalha a re-

concilialo com o Vice-Rei , :57^. motivos
de fua viagem r. 2. 2. fua propofiçaó a

AíFonfo d'Albuquerque , r. 2. 3. fua em-
preza fobre Calecut, e fua má conduta,
íua paixaó contra Albuquerque , fua mor*
te , t. 2. 6. , e feg.

Coutinho ,( Lourenço ) fua fraqueza, t. 2,

Coutinho, ( Leonel ) emviado em qualidade

de trombeta a Magadaxo, t. i. 2^2. em-
viado ao Rei d'Onor 3 r. 2.40. fua mor-
te, t. 2. 12.

Coutinho, ( Luis ) dá occafiaó ao Patraó da
lua Chalupa de falvar os cinco Campio-
ens que fe affinalaraó no fitio de Goa ,

t. 2. 75. 76.
Coutinho

, ( Vaz Fernando ) fere o Elefan-

te em que hia Mahmud Rei de M.Jaca,
t. 2. 104.

Coutinho
, ( Fernando de Souza ) he mor-

to em hum combate contra os Malaba-
res , t. 4. 209.

Coutinho, ( D. Francifco) Conde do Rouon-
do Vice-Rei , feu caracter , t. 4. 1C9.

põem duas frotas no mar para o cílrcito

da Meca, iio. obriga o Samorim a con-

ter
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ter as fuás frotas, e alíignar a paz , tiT*

Caftiga eíle Príncipe infractor da paz ,

113. morre de morte fubita , 115.

Coutinho, ( D. Garcia ) Governador de Or-
muz , dá avifo da fua ficuaçaõ ao Gover-.
nador General depois do Incêndio d'Or-
muz , t. 2. 548. entendc-fe com o Rei
d'Ormuz no tempo da Guerra , r. 2. 551.
feu naufrágio, e fua morte t^c^-j.

Coutinho , ( Gilles ) he fepultado nas ruínas

de huma mina no fegundo cerco de Diu,

Coutinho, ( D. Gonçalo ) primo de D. Gar-

cia , vai vender parte das fuás provizo-

ens ao Rei d 'Ormuz , que levava para

a Cídadella de Ormuz, t. 2. 351.

CouTirJHO , ( Lopo de Souza ) falta na fuf-

ta de Suítaó Badur, combate com valor ,

. e falva-fe a nado, t. 3. 194.

Coutinho, ( Manoel ) commandante na cofta

da pefcaría, he reítabelecida por Gil Fer-

nandes de Carvalho, t. 4. 41.

Coutinho , ( Miguel Rodriguez ) deftroe as

terras do Idalcaõ , t. 4. 55-.

Coutinho , ( Thomaz de Souza ) aííignala-

fe em Cananor, t. 4. 120.

Cranganor , Cidade do Indoílan , fua def-

cripçaõ , he queimada por Lopo Soares

d'Alvarenga , t. i. 224

Cravo , arvore Cravo , e fua defcripçao,

t. 2. 574.
Cre-
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Crementina ( Rciinha de Chiror ) recebe

Badur fugitivo , r. :^, 15. ajucia-o a lubir

ao Throno de Teus pais , c. 3. 137. fuften-

ta em Teu fíivcr a guerra centra os Mo-
goles, ibid. Badur lhe pa^^a com ingrati-

dão , faz o Reino de Chiror tributário ,

e retém hum dos feus filhos por penhor,
ibid. he citada por Badur para enviar o
Sanga feu Filho á guerra contra os Mogo-
les , conforme o tratado feito entrelles,

139. ufa de diíTimulacaõ para tirar o fJho
cruQ tinha em poder áe Badur , e o confe-

gue 3 140. faz o feu tratado com oRei dos

Mogoles, ibid. fuílenta o cerco de Chi-
tor 5 141. e foge para os Mogoles 144.

Criminal ( António ) Jefuita , he o pri-

meiro da fua companhia que derramou a
feu fangue por ]efu-Chr:ito nas Índias ,

r. 3. 4.C6. Noticia da fua morxe dcid.x 3.0

Papa, 410.
Criminozqs 5 faó entregues aos Navegantes

para tentarem os defcubrimentos , e fe-

rem expoílos nas novas terras , t. i, 98.

Cruíados 5 moeda feita por D. Afíonfo
\''. do primeiro ouro trazido d'Aftrica ,

e porque afhm chamada, t. i. 26.

Cruz ( Santa Cruz ) primeiro nome da

terra do Brazil , t. i. 137.
Cruzes arvoradas pelos primeiros Navega-

dores 5 c. V, 34.
CuAMA, Rio. t. I. 275'.

Tom. IV. X Cy-



^22 Index
CifBo , Miniftro de Dairi , faz-fe Imperador

do Japaó , e ufurpa toda a Autoridade
fobre o temporal ^ t, ^. 44:5.

ÇvFE-Condal
, ( Melic ) trahio Albuquer-

que depois da entrega de Goa, t. 2. 62,
he punido , 65.

ÇuiE-CuRGi
5 ( Melic ) comanda os Rumes

em Goa depois da morte do Sabaia , r.

2. 42. e íeguintes. emprehende defender o
forte de Pangin , ali he ferido , e torna

a entrar na Cidade , 4y. Sahe de Goa de-

pois da tomada da praça, e fe junta ao
Idalcaó

5 51. comanda hum corpo de
2(^oco. homens no paíío de Gondalin ,

ou Candolin , t. 2. 6^,
Çuf-FÍamed y Governador d'Alexandria do

Egipto 5 comanda a Artelharia no primei-

ro cerco de Diu , debaixo das ordens de
Solimaó Bacha 5 r. 5. 214.

CuFOLARiN , ou Sufolarin , vede Azede-
caó.

ÇuFOLARiN 5 OU Sufolarín , comanda hum
corpo de 2^000. homens pelo Idalcaó ,

e força a paíTagem de Benaíiarin , r. 2.

6^. vem diante da pequena frora de
António de Noronha, e he desbaratado,

74. 75. junta-fe a Ancoílam com hum
reforfo de tropas para attacar Goa , r.

2. 254.
CuRiATE , Cidade do Reino d'Ormus, fa-

qiieada por Aftonlb d'Albuquerque t. i.

^08. Cu^
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CuTiAL, General do Samorm , he desbara-

tado em Panane pelo Vice-Rei e Triltaõ

da Cunha 5 r. i. 300, e 501.

CuTiAL , fobrinho de Caiiproca, he feito

proíioneiro conduzido a Goa e envene-

nado por or-;'eni do Vice-Rei, t. 4. 1^)5'.

CuTiAL de Tanor , he desbarado por Lopo
VàZ de Sampayo , r. 3. 67.

CuTiAL Corfario , he desbararaJo por Chrif-

tovaõ de Souza , t. 2. 403. e por Jorge

de Alelio , 404.

D

Dabul , cidade da dependência do Idalcao,

íiiqueada pelo \^ice-Rei D. Francifco de

Almeida ; temeridade do feu Governa-
dor punida , r. i. 3^3. a crueldade que
os Portueuezes ali executarão paíTa enx

provérbio , 3í^4.

Dairi 5 Monarca ibberano do ]apa5 no tem-

poral e no eípiritual , t. 3. 443. reduzi-

do rómente ao efpiritual por Cubo hunn

dos Teus primeiros Miniftros , ibidem.

Da LACA ( Ilha do Mar Roxo ) fujeita

por Heitor da Silveira t. 2. 425.
DamaÕ , montanha da Ethiopia ou da Ab-

byílinia , fua defcripçaó e lua fmgulari-

dade , t. 3. 253.
DamaÓ ( a Cidade de ) he abandonada ao

approche de Nuno da Cunha , t. 3. 109.

X ii fua
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íuã fortaleza remada e arrazada por Mar<
lim Affonfo de Souía 155. Cedida aos

Portuguczes pela Corte de Cambaia , t.

4. 72. tomado aos Abexins ou AbbyíK-
nos pelo Vice-Rei D. Conftantino de
Bragança , ibid. 74. Cidadella conílruida

em Damió por eíle Príncipe, ibid. 7^.
expofia a novos perigos da pnrre dos Abe-
xins

, pofta em desconfiança pelas cor-

rerias das tropas de Nizamaiuco ipp. e

por Hecbar Rei dos Mogoles feito lenhor

do Reino de Cambaia, 212.

Damas portuguezas , Teu valor nos dous cer-

cos de Diu, r. ^, 217. 327. generofidade

das Damas de Goa e de Chaui para com
D. ]oaó de Caftro 5 ^^S. 359. fraqueza

das de Challe , t. 4. 220.

David , Imperador de Ethiopia na tutella

de fua Mai Elena , r. 2. 297.

David , Rei d'£thiopia , titulos que elle

toma 5 t. 2. 431.
Daud , ( Mir ) Rei da Thebaida he in-

forcado por ordem de Solimaó , Bacha do
Cairo , r. 3. 203.

Dedicados entre os índios , o que feja , t,

I. 114. Entre os Mouros, t. i. 301.

Decan , Reino do Indoílan , t. i. io8.

Deça , ( Duarte ) Governador na Ilha dç

Ceilaó 5 nnem preíioneiro Tribuli Pandar

fogro do Rei , t. 4. 16. redobra os fcus

ferros , he indignado contra os MilGona-
rios
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fios que tinhaó baptifado efte Príncipe

17. he obrigado a conceder-ihe a paz ,

18. tiranifa o Rei de Cora pelas íuas

vexações , e encende-fe com Madme ícu

inimigo 5 he corrompido pelos íeus prezeií-

tes 5 ibid. vai governar ás Molucas , r.

3. 429. feu caraéler , ibid. prefiona o
Rei Aeiro com fua tia e íea irmaó , e
os faz envenerar , ibid. he cauza do Mar-
tyrio do Padre Aftbnío de Caítro , 4^0.
he prezo pelos Porruguczcs e metido ros

mefmos ferros em que tinha Elrey, 431.
Deça ( Francifco ) commanda a frota en-

viada contra os Achaens por Simaõ de

Melo feu tio , e pelos confelhos de S.

Francifco Xavier , fua vicioria , t. 3. 367.
Deça ( Joaó ) cunhado de Lopo vaz de

Sampaio , he provido do governo de Ca-
nanor 5 t. 3. 59. cruza com felicidade fo-

bre a cofta do Malabar , 61. queima a

Cidade de Mangalor , e desbarata China-
Cutial , ibid. vem Hiudar Nuno da Cu-
nha 5 em nome de Lopo Vaz de Sam-
paio. 79.

.Deça ( Vaz ) comandante de Cochim , op-

póe-fe á leitura das cartas de fucceíTaó,

r. V 28.

Delli 5 Reyno da índia t. 1. ig3.

Devisa do Infante D. Henrique , t. i.

pag. 6.

Dias ( Bartholomeu ) feus defcubrlmenros

.té
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até o cabo cia boa efperanç.i , t. I. 57,

^S. feu Naufrágio e fua morte , t, i.

Mi.
Di.A-s ( Ruy ) convencido de intriga amo-

roía com as filhas dos Mouros guardadas

por Affonfo d'Albuquerque , he condem-
nado á forca , e executado a pezar da

fcdiçaó que fe fez a eíle refpeito , t. 2,

78.
Diu , Una e Cidade , no Reino de Cam-

baia 3 he dada a Meiic ]az , e fortifica-

da por elle, t, i. 541.342. esforços dos Por-

tuguezes para ali fundarem Iiuma Cida-

deiia r. 2. 2C0. 322. viéforia confeguida

por D. Frantrifco d'Aimeida no portp de
Diu 5 t. I. 370. he inutilmente attacada

por Nuno da Cunha 5 t. 3. 113. Fortale-

za conftniida em Diu , 15O. primeiro cer-

co de Diu , 206. fegundo cerco de Diu ,

298. e íeguintes. Fortaleza reedificada

557'

"

Dv^FAR y Cidade da coíla d^AíFrica no mar
roxo 3 he íiiqueada por Heitor da Sil-

veira, t. 2. 425.
Dramaellla 5 vede Cota,
Duarte (D.) Rei de Portugal, favorece

o infante D. Henrique feu Irmaó. Con-
ceíToés que lhe fez, t. i. 15, e íeguintes.

JEi-

I
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Eiras, ( Joaõ d' ) hum dos Campioés que
fe alíignaláraó em Goa , afoga-fe pela
fua exceíliva precipitarão , t. 2. -o.

Elal
5 ( Cid ^ commandante em Diu por

Abixcaõ, defende vigorofameiíre a Cidade
contra hum attaque repentino dos Ponu-
guezes, t. 4. 45-

Eleonor 5 vede Leonor, t. i. (3(3.70.

Elephakte , enviado a Portugal, he con-

duzido a Roma ao Papa, aquém ElRei
D. Manoel fez prefente delle , t. 2. 250,
231.

Enermaluc , filho ou genro de Noricaó ,

entra na conjuração contra o Idalcaó na
efperança de lhe fucceder , t. 4.; 188.

Espanhol, valor de hum moco" Efpanhol

,

e accaó fmgular de valor, no primeiro cer-

co de Diu , t. 3. 216.

Ethiopia Oriental ou Abyíiinia , fua defcrip-

çaó, coftumes dos íeus habitadores , e Re-
ligião , t. 2. 429. e feguinres.

Evoka ( Pedro d' ) t. i. 36.

Falcão ( ]oa5 ) muda o obje^ílo do feu

Duelo , e diílingue-fe no atraque das li-

nhas dos inimigos no cerco de Diu , lua

morte, r. 3. 350. Fal-



^528 Index
FalcaÓ ( Luiz ) Governador de Diu , he

aíTacin.ido , t. g. 389.
Faleíko ( Mathcmarico Portuguez ) pafTa

á Cone de Gaíleila com Ma^alhens , e

fuírcnia o direito que os Reis de Caftel-

la tem íobre as Moiucas , t. 2. 280,

Faria
, ( Manoel de ) juíliíicadío fobre

o que conta a rcfpeito do Padre Manda-
res Tefuita 5 t. 4. 231

Faria ( Pedro de ) tem bloqueados alguns

paráos inimigos , t. 3. 3. rranfporcado do
Governo de Goa para o de Malaca , r. 5.

<)0. recuza ao Rei de Auru os foccorros

que clie liHe pedia , ibid. he enganado
pelo Rei d'Acl-»en ibid. e íeguintes. he ren^

dido por Garcia de Sá, pi. faz abortar

o projeclo de eílabelecer Meale-Caò na
throno de feus pais, 293.

FarratecaÓ 5 General de Nizamaluc oc-

ciipa hum outeiro perto de Chaul para]

coiiílruir huma Cidadella, onde os Portu-

guezes queriaó coníiruir huma t. 4. 64,

dcílroc com iiío o dezignio dos Portugue-
zcs ibid. forma o cerco defronte de
Chaul , e toma algumas coufas por for-

ça 5 I70. recebe plenos poderes de Niza-
maluc para tratar da paz , eíles lhe faõ

revogados , e he pofto em prizaó. 192.

Fe' ( Paulo de Santa Fé Japonez) vai ex-

preííamente as índias para conhecer S.

Francifco Xavier t. 3. 447. faz-fe Chrifr

taQ
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taó com dous dos feus criados ibid. fe-

gue o Santo Xavier ao Japaõ , recebe-o

na fua caza, procura-lhe cabimento com o
Rei 5 e o ajuda no feu exercício Apoílo-
lico 448.

Ferreira ( Nicolao ) Siciliano arrenegado,

enviado a Portugal por Embaixador do
Rei d'Ormus t. 2. 25c. converteo-le , ibid,

períliade a EiRei D. Manoel que le fi-

zeíTe Rei d'Ormus , ibid. reconduzido ás

índias hz determinar o confelho de Guer-
ra á empreza d'Ormus , antes que a hu-
ma noi^a expedição fobre Adem, ibidem.

'Ferreira
5 ( Pedro ) feitor em Qiiiloa t. I,

284.

Ferreira ( Miguel ) enviado cOntra Madune
Pandar , obriga-o a mandar-lhe as cabe-

ças de Patê e de Cunhal Marcar , t. 3.

Ferreira ( Simaó ) conclue a paz com ful-

taó Badur , e alcança hum lugar para hu-

ma Fortaleza em Diu t. 3. 148. he def-

pachado por Nuno da Cunha para tra-

zer noticias a Portugal, 152.

Fernandes ( Manoel ) Feitor em Sofala , cor-

ta a cabeça ao cheque t. i. 285.
Fernando o Catholico , envia Embaixadores

a Portugal para fuftentar os Direitos de
Caftella , tocante aos defcobrimentos de
Chriftovaó Colombo, t. i. 76. Bom diclo

dTlRei D. Joaó II. fobre o caradler def-

tes Embaixadpres , ibidenj. Fer-
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Fernando ( D. ) Príncipe de Portugal fo-

brlnho do Infante D. Henrique , e ado-
ptado por elle , empenha-fe em adiantar

os deícubrimentos 5 t. i. 31.
Fernandes (António) Portuguez arrenega-

-

do 5 conduz huma frota do Sabaia para

embaraíTar que fe levantaíTe a Fortaleza
de Anchediva , t. i. 257.

Fernandes, ( Federico ) feito Cavaleiro por
AíFonfo de Albuquerque por entrar pri-

meiro na Cidade no attaque de Goa , t,

Fernandes, ( Gafpar ) fua morte , t.2. 314;
Fernandes

, (Rui) enviado por Sequeira Em-
baix idor á Corte de Cambaya , t. 2.

^ V-7'
Fernandes, ( Thomás ) Engenheiro, fez hum

grande ferviço no fitio de Cananor , t.i,

264.

Fernandes , (Anna) feu valor conhecido no
primeiro cerco de Diu, t. 3. 218.

Fernandes
, ( António ) apelidado de Chalíe ,

Malabar de nação , expulfa os inimigos

de Onor , t. 4. 198. feu elogio, 199. dá
foc;orro á Fortaleza de Challe. 201. fua

morte , e as honras que lhe íizerão , t. 4,
211.

Fernandes , ( João ) Jefuita companheiro de
S. Francifco Xavier no Japão , t. 3. 449,
d:( belios exemplos da fua paciência

,

45Í.
Fer-
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Fernandes
, ( Ifabel ) aflignala-fe no fegundo

cerco de Diu , r. 3. 328.

Fidalgo , ( Joáo ) mandado por Albuquerque
ao arcaque de Adem , t. 2. 187.

Figueira
, ( Henrique de ) defpojado do go-

verno de Conláo por Lopo Vaz de Sam-
paio

, por fe ter declarado a favor de Pe-
dro Maícarenhas 5 r. 5. ^4.

Figueira, (Luiz de) combate com valor

contra Zafar , e he morro , r. 4. 2:5.

Figueiredo, ( Chriftováo de) trata com Aze-
decáo em nome do Governador , t* 3»

176.

Firando , Cidade do Reino do Japão , t.3."

448.
Flor de noz nofcada , o que he. t. 2. :574,

Fogaça , (Franciíco ) he enveftido pelos ini-

migos , e he vencido pelo numero del-

Ics com Manoel de Berredo , t. 2,

Fonceca
, ( Duarte da ) enviado por D*

Henrique para levar foccorro a Fortaleza

de Calicur, he embaraíTado pelas calmarias ,

torna a Goa para pedir hum foccorro mais
confideravel , r. 2. 412.

FoNCECA , ( joaõ da ) aííignala-fe no primei-

ro cerco de Diu , t. :5, 216. acompanha
ChriflovaS da Gama a Ethicpia , e

comanda hum corpo do Dellacamento,

250.

Foi^cEcAj (Vicente da) enviado por D.
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Jorge de Menezes contra D. Garcia Hen-
riques ás Ilhas cie Banda , tira o feu na-

vio 5 t. 3. 50. excita perturbações nas

Molucas 5 e he prezo , 95. he autor da

Conjuração contra o Governador Gonça-'
lo Pereira , ibid. he eleito pelos feéta-

rlos depois do aíTacinio de Gonçalo Pe-
reira p8. envia Braz Pereira irmão de
Gonçalo , carregado de ferros ao Governa-
dor Geral , ibid. reforça as guardas ao
Rei de Ternate prefioneiro , ibid. liga-fe

com Patê farangue para o dcthronar ()()*

perfegue-o nas montanhas , ibid. faz ele-

ger Tabarija feu irmaõ em lugar delle

ibid. fegue o Princepe detronado com maó
armada até Tidor , aonde leva diíTolaçaó

,

100. entra em furor quando teve noticia

de lhe terem aíTacinado hum dos feus

filhos naturaes , ibid. faz-fe fenhor da

Rainha Mái c a obriga a cazar com Pa-

tê farangue ^ obriga o novo Rey a ca-

zar com a mulher de feu irmaó ibid.

lie aterrado pelo horror dos feus crimes

loi. he rendido por Triílaõ de Ataide

<jue o remete a Goa carregado de fer-

ros , 102.

Fortalezas , fundadas pelos Portuguezes
nas ilhas d'Arguin , t. i. 29. em S. Jor-

ge da Mina ^5:. em Moçam.bique 1^6,
em Cochim 185:. emAnchediva, 2^2. eni

fofala 279. em Ormus :^zc. em Ceilão

ti
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t. 2. 273. em Chaul 335. em Coulaó
2 57-

Franceses , os Francezes íaó os primeiros
que defcubriraó a America como efcreve

Odorico Raynaldi nos feus annaes , t.

I. 8.

Fp.anchzes , ( Armadores Francezes ) feus

corfos fobre os Portuguezes r. 3. 4(34.

Regulamentos feitos a efte refpeico en-
tre a Corte de França e a de Portugal

Francezes calviniílas , eílabeleceraó-fe no
Brazil debaixo da protecção do Almiran-
te de Coligni , e a conduòta do Marques
de Villegagnon t. 5. ^66. m.áo êxito da
fua empreza 4^7.

Francezes , Corfarios Calviniílas attacaó a

efquadra de Luiz Fernandes de .Vafcon-
cellos , € o mataó a cUe , e a- 40. Jefui-

tas que hiaó ao Brazil , na conducla do
Padre Ignacio de Azevedo , r. 4. 182.

Francezes , OfRcial Ftancez enviado as ín-

dias por ElRei de Portugal para levar or-

dens 5 morre fobre a Ilha de Madagaf-
car^ t. 5. 32.

Frakcezes 5 OíRcial Francez , livra-fe das

prifoens de Cande para avifir D. Jorge
de Callro da traição do Rei de Cande
t. 3. 422.

Franciscano ( o Cuftodio dos Francilcanos )
aííignala-fe no fegundo gerco de Diu t.

3. 352. Fran-
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Franciscanos ( Religiofos de S. Francifco )

eftabelecidos cm Goa t. 3. 273. na Ilha

de Ce;laó 405. faó prefos pelo Rei díí

Cande , c entregues á perfeguiçaó de feu

íilho 418. aconfelhaõ a efte que recorreíTc

.

ao Governador General contra feu pai akj,

baptizaô Triboli Pandar fogro do Rei de

Cota 5 e o fazem cfcapar da fiM prizaS

t. 4. 17. penecraó na China , chej.ó a

Cantaõ , e tornaó a Mncáo 224.

Francisco primeiro Rei de França , manda
a Portugal para pedir o retrato de Antó-
nio da Silveira de Menezes , que tinha

foílentado o primeiro cerco de Diu t.^. zi^,

Franguis 5 nomes dos Portuguezes , nas Ín-

dias t. I. 344.
FranguiscaÕ , ou fantiago , efcravo de hum

marinheiro Portugucz , infinua-fc na gra-

ça de Badur , e comanda hum corpo de

Francezes e Portuguezes, t. 3. 141. acom-
panha Badur na giaerra contra a Rainha

de Chitor e contra os Mogoles, iSid. e

feguintes. Segue efte Príncipe na vízita que

faz a Nuno da Cunha. 192. aviza-o que

lhe fazem traição e fe defende com va-

lor 194. he morto pelos Portuguezes que-

rendo-fe falvar a nado. ibidem.

Freire ,
(Bernardino) trata mal o Embai-

xador Mathcus , he metido em ferros ,

e tranfportado para as prizoens de Lis-

boa t. 2* zpp.

Fran-
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Freire
, ( António ) comanda no Baftiaó Ja

porca velha no II. cerco de Diu, t. ^.

307. comanda na Cidadella em quanto
dura o aitaque das linhas

, 384. expuila
Rumecaó 351.

Freitas
3 ( Álvaro de ) hum dos Defcobri-

dores do Iniante ,1.1. 10.

Freitas 5 ( Jordaò de) conduz a Malaca o
Rei Tabarija , trabalha na converíaó dcC-

te Príncipe que fe {"az Chriílaõ , t. 3.

287. fuccede a D. Jorge de Caílro no
Governo das Molucas , ibid. toma polTe

das Molucas em nome d'ElRei de Por-
tugal quando fabe da morte de Tabarija ,

em virtude do teílamento deíle 288. em-
baraça-fe com o Rei Aeiro , e o envia pre-

íioneiro a Goa^ ibid. torna Governar as

Molucas pela fegunda vez onde fe embaralTa

fempre com o Rei. 428.

Fugitivo , falfo avifo de hum fugitivo ef-

pia de Rumecaó he caula da morte de
muitos valerofos , fepultados no baíliaò

de S. ]oaó t, 3. 331. e íeguintes.

G

Ga ( Triílaó de ) enviado por Nun» da

Cunha á Corte do Sultaó Badur , onde
naõ conclue nada. t. 3. 140.

Gafanhotos deitados por acazo na Forta-

leza de Cananor , onde fw^rvcm de fuílen-

to e de remédio, t. i. 268. Gal-
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Galla ,

parte da Ilha de Ceilão , t. 2;

266,

Gallf.s , povos da Ethiopa indepententes e

feroces, t. 2. 435.
Galvão ( Duarte ) nomeado Embaixador

á corte da Ethiopia t. 2. 300. morre na
Ilha de Camarão , feu elogio, ibid,

GalvaÕ ( Jorge ) filho de Du-irte feu nau-

frágio viílo em efpirico por feu Pay mo-
ribundo ibid.

GalvaÕ , ( António ) Filho de Duarre , im-
pede que Garcia de Sá abandone Biçaini

t. 3. i5<5. Nuno da Cunha lhe faz a hon-
ra de lhe fazer deitar a primeira pedra

da Fortaleza d'cfta Cidade ^ ibid. he en-

viado pelo mefmo Governador ás Malu-
cas ibid. enganos que lhe fazem os Mi-
niílros do Rey que o deviaó equipar era

Cochim 157. faz derrota por Malaca , e
pela Ilha de Borneo 15-8. fua conduda
a reípeito de Triftaó de Atride feu pre-

decellor, ibid. faz oíFcrecer a paz aos Reys
alliados , 160. vai attacallos e obr';^,^allos

em Tidor , 162. obriga-os a requeicr a

paz que tmhaõ recufado , 164. feus cui-

dados peio bem dcíla cclonia , e o eíla-

belecimento da Religinõ , ibid. ganha o
afFeòlo dos povos , ibid. procede bem a

refpeito dos Caftelhanos que lhe foraõ

entregues pelos de Tidor , 168. eftabele-

cimento de hum Seminário para a edu-

ca-
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caçaõ da mocidade 170. Os íiheos fazent

huma deputação a ÉlPvey de Porcugai e
ao Governador das índias , a fim de re-=

aucrofcm a íiia prorogaçaó tendo recuía-

co fcr Rey delles. ibid. volra para Por-

tu^íl , onde he mal recompenfado lua mor-
te

, ^31. e feguintes.

Galvão. ( Simaó de Souza ) parte para asj

Ilhas de Sunda , acompanha Mascarenhas
no attaque de Bintam t. 3. 20, Nomeado
para ir por Governador para as Molucas ^

he attacado no porio de Achen , deffen-

áe-Cç com muito valor , e he morto 57^
e feguintes.

Gama , ( Ayres da ) irmaó do Almirante co-

manda hum navio da efquadra de D.
Garcia de Noronha, e faz huma viagem
com muita prontidão r. 2. 143. c fe-

guintes.

Gama, (Eftevaóda) primo de Vafcoda Garna^
parte com elle para as índias comandando
huma efquadra na fua fegunda viagem, r. i.

156.

G>MA, ( Vafco da ) comanda á primeira

frota que ElRei D. Manoel manda ás

índias t. 1. 82. Piedade com que fe

difpoem a efta viagem , 84. fua derrota

até ao cabo de boa eíperança 85^. e fe--

guintes, dobra efte famozo cabo , 88. vai
a muitos lugares , a Moçambique a Morrf-^

baça , e MeUnde 5 p2. e feguintes.- perigou
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cjiie teve em Mombaça , ico. o bom tra-

lamsnto que recebe cio Rei de Melinde
loi. Noticias que adquire para aperfei-

çoar a navegação 104. chega a Calicut
,

10(5. fua recepção 119. vè as fuás efpe-

ranças perdidas e porque 127. perigos que
corre em Anchediva para onde fe retira

1:50. 22,6, Livra-fe acllcs com deflreza

ibid. Volta para Portugal 130. fua der-

rota ibid. fua piedade antes de entrar em
Lisboa 151. honras e graças que recebe

d'EiRci 152. he feito Almirante dos Ma-
res das índias ibid. fua II. viagem ás

índias i$6. faz tributário de Portugal Ibra-

him Rei de Quiloa 1 57. tomou Meris huma
das embarcações do Calife , fua crueldade

neíla occafiaó , 158. crueldade que uzou
com os índios de Calicut 159. fcu tra-

tado com os Reis de Cochim e Cana-
nor 162. perigo que corre com o Çamo-
rim 165. recebe enviados dc^ Chriftaós

de S. Thomé ibid. confegue algumas ven-

tagens fobre o Camorim , 169. torna pa-

ra Portugal 170. torna ás índias por Vi-
ce-Rei t. 2. 59:5. relação e fmgularidade

da fua viagem ibid. efeguintes, fua mor-
te e feu elogio 597 e feguintes , feu corpo

he transterido para Portugal onde recebe

grandes honras. ^(;S,

Gama , ( Paulo da ) irmaó de Vafco ,
paíía

as índias com ellc na fua primeira via-

gem
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,^em r. i. 8z. íeu diígoílo a refpelro de
Vftíco fer obrigado a aprezentar-íe ao
Çamorim 119. morre na Ilha terceira, 131.

Gama, ( Chriitovaô da) filho de D. Efíe-
vaó e neto do Almirante , enviado por fea
Irmaó a Cochim para expedir a frota de
traníporte t. 5. 244. feu elogio , ibid.

faz entrar na razaó o Arei de Porca , e
hum Caimale vizinho ibid. he feito Ge-
neral do foccorro que D. Eftevaõ feu ir-

mão dá ao Imperador da Ethiopia 250,
diftribue o feu pequeno exercito em di"

verfos corpos, ibid. poem-le em marcha
para fe unir ao Imperador ibid, chega
á Cidade de Baroa 251. faz rogar a Im-
peratriz para vir ao campo , e envia hum
deftacamonto para a conduzir 254. recebe-a

no feu campo 255. poem-fe em marcha,
e faz-fe fenhor da montanha de Canet^
te 256. confegue huma vicloria contra

Grada Hamed 257. retira-fe para a Cida-

de de OíFir 258. toma huma montanha
de que o inimigo fe tinha apoderado ibid*-

he desbaratado por Grada-Hamed , pre-

fionado e poflo á morte, fua conftancia

e feu elogio 160, efeguintes. tido por Már-
tir pelos Portuguezes ibid.

Gama
, ( D. Eílevaó da ) filho do Alm-rari-'

te feito Governador de Malaca ,• vinga
a morte de leu Irmaõ Paulo , e alcança-

huma grande vidoria contra Aladin t. 5^
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i8^. rottia a Cochin com o intento de fe

embarcar para Portugal 240. acha-íe no-
meado nas luccelíoês para fucceder a D.
Garcia de Noronha depois de Martim Af-
fonfo de íbnza , e lhe luccede na auzen-
cia defte ibid. faz inventario dos feus

bens 241, remedea as dezordens dos Por-
tuguezes , e principalmente da Nobreza
242. trabalha em reformar o eílado das
índias ibid. e feguintes. faz diverfas ex-
pedições 244, e feguintes. difpoem-fe elle

mefmo para a do mar Roxo 146. Falta

eííencial que commeie nefta empreza ibid.

vizita os portos do mar Roxo e chega
muito tarde a Suez 247. faz alguns Ca-
valleiros em Toro ibid. chega ao porto de
Maçua 248. he procurado pelos Abexins

,

e recebe as cartas do Imperador ibid.

concede o foccorro que lhe pedem, faz

íeu Irmaó Ghriítovaò General, e parte pa-

ra as índias 25O. experimenta na fua

derrota huma grande tempellade 264, tra-

ta com os Embaixadores da Períia , do
Çamorim , do Rei de Cambaia, e acomo-
da as differenças que fobrevieraõ na fua

auzencia entre Nizamaluc e os Portugue-

ses ibid. e feguintes. he rendido por Mar-
tim Aífonfo de Souza 268, conduéfa in-

digna de Souza a refpeito delle 269. e
feguintes. embaraíTafe com elle 270. parte

para Portugal , he bem recebido na Corte
ibid.
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íbid. fua disgraça por ter recufado hum
partido que El Rei lhe offereceo , retira-

íe para Veneza e torna para Portugal

por confeiho do Imperador Carlos V,
ibid.

Gama
, ( Lopo da ) fuas deíavenças com D.

Rodrigo de Lima tom. 2. 445.
Gama, (Paulo da ) filho do Almirante, he
morto no attaque da Cidade de ]or. t,

3. 186.

Gameea Rio de AíFrica t. i. 42.

Garcopa ( Rainha de ) intenta inutilmente

fazer- Te Senhora de Onor t. 4. 198.

Gaspar
, ( D. Gaipar Cónego de Lisboa)

nomeado Arcebiípo de Goa t. 4. 88. op-
poem-íe aos intentos do Vice-Rei D.
Luís de Attaide, e lhe faz notificar hu-

ma proteftaçaó 175. e feguintes. he repre-

hendido afperamente pelo \^ice-Rei ibid.

recebe as ordens da Corte para depoziçaõ
do \'ice-Pvei D. António de Noronha ,

e as executa com muita imprudência

217.

Gate , nome das montanhas que cortaõ e di-

videm todo o Indoílan t. 2. 59.
Gelvas

, pequenas embarcações xatas de que
fe fervem no mar roxo , t. 2. ipo.

GiLOLO
, ( Ilha de ) t. 2. 589. Rei de Gilo-

lo he envenenado pelo feu tutor t. ^. 107.
Gl^ EC0CRACIA , antigamente eftabelecida na
Ethyopia u. 2. 452. Em Borneo t. 3. 93. no
Malabar 407. Gi-
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GiNEs, ( caftas de índios ) antigos poíTuido*

res da terra firme de Goa, invazaó que

elles fíizem fobre eftas terras t. 2. ^06,

faó expu liados pelos Portu^uezes 307.

GizAiRA 5 o Cheque de Gi?:aira faz guerra,

ao Rei de Baçora t. 3. 75.

ÇjoA , Cidade do Malabar do Dominio do

Sabaia , fortificada por eíle Principe t, 2,

47. rende-fe a ^Albuquerque 50. e feguin-

tes , entrada de Albuquerque nefta Cidade

ibid. fubleva-fe contra elle em favor do

Idalcaó 6^. tornada a tomar pelo Idal-

caó 6y. Albuquerque fe fenhorea delia

para fempre 86. e feguintes. Sitiada de

novo por Pulatecaó na auzencia de Al-

buquerque 126. e fegumtes. depois por

Roftomecaó 152. livre pelos foccorros que

lhe chegarão na monçaó 146. atracada por

Ancoftan e Cufolarin he ainda livrada pe-

lo mefmo m'odo 2^^. feita Arcebifpado

t. 4. 88. Ilh.i, e Cidade de Goa attaca^

das pelo Idalcaó 169. e feguintes.

Goa, antiga Goa t. 2. 127.

GoDiz, ( Francifco ) comanda huma fuíta

na expedição de Jorge de Brito r. 2,

313.

GoEs ( Gonçalo Vas de ) acçaó atroz ,
pe.

la qual cauza a guerra de Cananor t. i.

257. da qual he muito levemente puni-

do 261. fua morte 266.

ÇjOEs, ( Gil de ) enviado a Aden em foccorro

do
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do Charife , naõ pode confeguir a fua

empreza por lhe fer o tempo contrario

t. 4. 154.

GoGA , arruinada por António de Saldanha

t. ^ 115.

GoLcoKDA 5 Cidade do Reino do Indoftap

do Dominio de Cotamaluc fitiada pelo

Idalcâó t. ^5. 127.

Gomei RA ( Hiima das Canárias ) traição

que alguns Portuguezes ali obráraõ t.

r. 21.

Gomes
, ( Fernando ) obteve o commercio

exciuílvo da Cofia d'Affrica , t. i. 2p,

conrimia em adiantar os defcobrimentos ,

eftabelece o poílo de S. ]or§e da Mina,
toma o fobrenome de Mina , ferviços

que fez , e honras que recebeo d*ElRei
ibidem.

Gomes
, ( Joaõ ) Feitor nas Maldivas , on-

de he aílicinado com os feus por caufa

da fua imprudência t. 2. 275.
Gomes

, ( Pedro ) Preíidente do confelho das

índias , vai vifitar o Moíleiro de }efus

com o Embaixador Matheus 5 t. 2. 502.
Gomes

, ( Ruy ) enviado por Albuquerque
a Ifmael Rei da Perfia ^ he envenenado
por Coje-Atar. t. 2. 54, e feguintes.

Gomes
, ( António ) fuperiordos Jefuitas de

Goa enviado ao Rei de Tanor para o
inftruir na noíTa fanta fé, t. 3. 408.

Gonçalves
, ( António ) deícobre até ao

cabo Branco t. i. 16. Gon-
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GoNÇAtvES , ( Gilles ) Feitor de Cananor ,

falfo avifo que da ao Almirante t. !•

GoNDALiN , OU O pafTo feco , huma das paf*

fagens para entrar na Ilha de Goa t, 2,

64.

CfouvEA 5 ( Fernando ) afíignala-fe no pri-

meiro cerco de Diu r. 3. ^21,

GouvEA, ( Francifco ) Capitão do porto dç
Diu , queima a ponte dos inimigos t. 3,

212.

Grada-hamep 5 Rei d'Adel ou de Zeila ;

faz grandes progreíTos na Abyílinia , r,

3. 247. Ou Guadalaxara perde duas

batalhas contra os Portuguezes auxilia-

res do Imperador , e he ferido 257,
pede foccorro ao Bacha de Zubit, forti-

ficado com efte foccorro ganha a batalha ,

e faz preziotieiro Chriííovaó da Gama
zéo, e o faz morrer cruelmente ibid,

attacado pelo Imperador , ajudado pelo

refto dos Portuguezes, perde a vida com
a batalha , em que feu filho he também
feito prezioneiro 261,

GuADALAjARA, OU Gcntilhomem Caftelhano ,

fez huma bela fahida no tempo do fitio

de Cananor t» 1. 266.

GuARDAFu , Cabo de AfFrica na entrada do

mar Roxo t, i, 2ç>^,

GupixV, ( Melic ) hum dos validos do Rei
de Cambaia , zelozQ do valimento de Me-

lic
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lic Jaz, r. 2. 144. favorece odeil:5nio que
os Porcuguezes cinhaó de bzer huma for-

taleza em Diu , 2C0. cahe na disgraça do
Rei de Cambaia por ardiieza do feu ri-

val 5 201.

GuzARATE , ( o Cachil ce ) irmaó do Rei Aei-
ro, feito prezioneiro com elie , t. 3. 429,

H.

Habach 5 neto de Noç pai dos Ethyopes ,

t. 2. 450.
Haidarin Bacha , condus huma frota do

porto de Suez á Ilha de Camarão a Rais
Solimaó por ordem do Graó fenhor, r. ^,

60. em lugar de lha entregar tem alterca-

ções com elle, ibid. eile mefmo he aíTaci-

nado pelos parentes de Solimaó. 61.

Hali-Cha 5 he fucceííor de Aga-Mahmud, e

comanda as fuítas de Diu, feu combate con-

tra Germano de M^ícedo, t. 3. ^6. he
desbaratado no mar por Lopo Vaz de
Sampaio , e por Heitor da Silveira 68,

e feguintes.

Hamed , ( Rais ) fobrinho de Nordin , fez-

fe fenhor na Corte de OrmAis , fuás más
intenções , he aíTacinado por ordem de
Albuquerque t. 2. 212. e feguintes.

Hamed, fobrinho de 7vIocrin Rei de Lafah,
apoderou-fe de El-Catif de que foi deza-
poíTado t. 2. 319.

Ha-
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Hanaya , ( Francifco de ) comanda hum na-

vio 5 c chega cedo ás índias t. 3. 27.

Hecbar 5 Gelaled , Hecbar Patcha , Rei dos

Mogoles 5 faz-fe fenhor do Reino de Cam-
baia por hum tratado com Itimicaó , r» .

4. 211. acaba de fe fegurar fazendo mor-
rer Itimicaó, 212. faz cara de perturbar os

Portuguezes , e fe acomada com elles

ibidem.

Helena mai de David imperador da Ethyo-
pia 5 envia hum Embaixador de Portugal

,

com hum prefente de hum fanto lenho.

t. 2. 182.

Santa Helena ( Ilha de ) por quem deC"

coberta t. i. 153. por quem cultivada, r.

2. 178.

Henrique , D. Henrique Infante de Portu-

gal Duque de Vizeu Gram Meílre da

Ordem de Chrifto ,
primeiro autor dos

deícobrimentos , r. i. 5. feu nafcimento

6. fua diviza ibid, he exercitado a empre-

hender novos defcobrimenros 7. e feguin-

tes. contradições que experimenta a efte

rcfpeito. 15, confirmado no feu defignio

pelos Reis de Portugal e pelos feus fuc-

ceííos. 15. mandou embaixada ao Papa

16. Graças que delle obtém 18, aplaudi-

do pelos feus fucceíTos 19. animado pelas

companhias que fe formarão para fegui-

rem os feus projeófos, ibid. e feguintes. Se-

rie dos defcobrimenros feitos no feu tem-
po ,
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po 5 20. feus cuidados para os povoar e

continuar, 25. he feito fenhor das Caná-

rias 5 e as cede á Coroa de Caftella ,

24. feus difgoftos domeílicos 51. adop-

ta o Infante D. Fernando feu fobrinho

ibid. fua morte e feu caraéler, ibid. e

feguintes.

Henrique , Príncipe de Congo paíTa a Por-

tugal e a Roma t. 2. 25c.

Henrique (o Padre) Religiczo da Ordem
de S. Francifco fuperior dos Miílionarios

enviados ás índias com o Padre Alvares

Cabral , fez huma pratica aos Brazilei-

ros t. I. 1:59. he depois feito Biípo de

Ceuta. 140,

Henrique , Cardial Infante de Portugal ,

Regente do Reino na menoridade de D.
Sebaftiaó , t. 4. 68. envia D. Conílanti-

no de Bragança por Vice-Rei das ín-

dias 5 ibid. faz prover D. Gafpar feu va-^

lido no Arcebifpado de Goa 88. CucccàQ

a ElRei D. Sebaftiaó na Coroa , e iTiCr-

re fem prover em quem o havia fucce-^

der a elle mefmo 235.
Henriques

5 ( André ) Governador da For-
taleza de Pacem recuza entregar o feu

Governo a Lopo de Azevedo t. 2. 363.
accommettido fe defende bem

, 364. aban*

dona a fua fortaleza para faivar os feus ef-

feitos ibid. 03 ventos o tornaó a deitar ali

ibid. Vicforia que ganha ibid. refolvc-fç
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loucamente a fazer arrazar por mina a
Fortaleza o que confcguio muito mal ,

ibidem, efeguintes.

Henriques
, ( D. Garcia ) vai as Ilhas de

Banda por conta de Jorge de Albuquer-
que Teu cunhado t. 2. 575. ajunta-fe com
António de Brito para hir ás Molucas
378. ajuda-lhe a expuífiir os Caílclhanos

384. he feito Governador das Molucas
t. 3. 38. faz pazes com o Rei de Tidor

;çp. rompe a paz pouco depois , 40. faz

envenenar Almanfor Rei de Tidor , 41.

Liga-fe como Cachil d'Aroes 42. deftroe

a Cidade de Tidor 43. Tem a noticia de

hum novo dezembarque de CaPtelhanos

ibid. faz pazes com eiles pelos naó po-

der deftruir, 44. rompe a paz pouco de-

pois por entereíTes de Commercio , me-
te-lhe a pique o navio , e faz de novo
pazes com elles , 44. feu attentado

contra a peíToa de Menezes 49. parte pa-

ra as Ilhas de Banda ibid. Peleja contra

Vicente da Fonceca que lhe toma o feu

navio. so. perde toda a lua riqueza pelo

naufrágio , he tranfportado para Portugal

em ferros 5 e punido, 82.

Henriques , ( ]oaó ) Governador na Ilha de

Ceilão 5 recebe ordem do Vice-Rei para

prender Tribuli Pandar Pai do Rei, t. 4.

15. n;ió a executa, e porque ibid. mor-

re hindo fazer guerra a Madune, 16.

Hen-
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Henriques , ( Manoel ) morto na conquifta

que o Rei de Achen fez do Reino de
Pacen r. 2. ^63.

Henriques
, ( D. Sancho ) feu máo êxito

no attaque da frota de Mahmud no rio

Muar t. 2. :^6j. inorre por traição que
lhe fez o Rei de Pam ^69.

HocEM y filho de Mahomet Anconin , feiro

Rei de Quiloa r. i. 2S6. fua depoziçaó
ibid.

HocEM 5 ( o Emir ) General do Calife ,

condus huma frota do mar Roxo para

as índias r. i. 541. aborda em Diu , ibid.

ajunta as fuás forças com Melic Jaz. 342.
desbarata a frota Pottugueza em Chaul

545. e feguintes. he deílruido pelo Vice-
Kei em Diu 364. e feguintes. vai á Cor-
te de Cambaia 569. faz pazes com o
Caliphe t. 2. 2-^<;. vai ao attaque de Adem
debaixo das Ordens de Rais Solimaó 2:58,

edifica huma Fortaleza na Ilha de Cama-
rão 239. retira-fe a Gida com a noticia

da morte do Caliphe 240. D;viza5 entre

elle e Solimaó feguida de huma falfa paz.

241. he afogado por ordem de Solimaó
ibid.

HoLLANDEZEs , attacsó as Conquiítas dos

Portuguezes , tiraó-lhe Malaca , Ceiiaó ,

e as Molucas 5 t. 4. 2:58. feus esforços inú-

teis fobre o Brazil 239.
Homem , ( Joaó ) erro que comete tendo che-

ga-



550 í N D E X

gado a CouLió t. i. 247. fua puníçio , 25-0*'

Homem
, ( Vafco Fernandes ) acompanha

Francifco Barreto como feu Tenente na
conquifta das minas, e lhe fuccedeo r.

4. 2:50. aba«dona a empreza das Minas
pelo parecer do Padre Monclaros , e tor-"

na a Moçambique ibid. deixa em Moçam-
bique o diro Padre e torna á empreza
abandonada, ibid, infeli2 êxito derta em-
preza ibidem.

Homem
, ( Pedro ) acompaníia Martmhá

Aíibnfo de Melo á China
,

perde o feií 1
navio que os Chinezes lhe tomáraó , r*a
2. ]6z,

HoYA ( Rei de ) morto na defenfa dá fuá

Cidade , e a fua Cidade faqueada.r* i. 285?*

j.

JafanapataÓ, Reino da Ilha de Ceiíaó.OReí
de JafanapataÓ , feito tributário por Mar-
tinho AíFonfo de Souza mimigo cruel dos

Chriílaós , e Tyrano , he defpojado dos

feus Eítados por D. Conílantino de Bra-

gança t. 4. 98. faz pazes com elle, ce-

de a Ilha de Manar , e dá feu filho pof

penhor. Forma huma conjuração fecreta ,

para matar o Vice-Rei e os Portuguezesf

ioo.

Jafakafataó irmaó mais velho do Rei de

JafanapataÓ, defpojado por feu irmaó, re-

fa^Jou-fe em Goa , faz-fe Chriftaõ , e

to-
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toma o nome cie D. Affonfo. r. 4. (;8,

Jalofhes 5
povos de Guiné i. l. 42.

]am2aro5 , viíla de hum corpo de Janiza'

ro5 dezembarcado em Diu por Solimaó
Bacha. Sua infolencia caíligada t. ^.

2C8.

Janizaro? , enviados de Zeibit em foccorro

de Grada Hamed
, ganhaó a batalha con-

tra Chriftovaó da Gama, t. ^. 259. cernem

que o Rei de Zeila os faíTa matar e fe

retiraó , 261.

Japara , Cidade e Reino da Ilha de Java

t. 3. 483. Rainha de Japara liga-íe com
o Rei de Ugentane , e envia huma frota

para íltiar Malaca, ibid. envia íegunda fro-

ta a Malaca t. 4. 220.

JapaÓ ou Niphon , fua deícripçaõ t. 3. 442.
uzos 5 coitum.es e Religião de feus habi-

tantes 5 443. por quem toi defcuberro 446.
progreííbs que nelle faz a Religião por

zelo de S. Franciico Xavier , 447. e fe-

guintes. a entrada do Japaõ he prohibida ás

Nações Carholicas ,453.
Java ( grande e pequena ) Ilhas do eftrei-

to de Sunda t. 2, 158, deícripçaõ da gran-

de Java e dos coftumes dos feus habitan-

tes , ibid. Artifícios dos Javas quando faá

apanhados no mar , 160.

Java, (o Rei de) tomado preííoneiro por Mah-
mud Rei de Malaca que lhe rouba a mulher,

procura vingar-fe tomando o partido dos Por-

tu-
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tuguezes, forçou o campo de Muar, 6
ali foi morro. r. 2. 265.

jAvos5(os)cercaó Malaca, t. ^.4^7. desbarata-

dos por Gil Armes de Carvalho 441. ror-

naó fegunda vez , e faó desbaratados pof

Joaô Pereira 4. 221.

Jaz ( Meíic ) Senhor de Diu , feu nafci-

mento, feu cara(5>er t. i. 341. e feguintes,

junta-fe com Hocem para hir combater D.
Lourenço de Almeida 342. determina a

vi(l:loria a favor de Emir ^49. Tua ci-

vilidade a refpeito do Vice-Rei fobrc a

morte de feu filho, ^^4. fua civlli'"' ^ de de-

pois defta vi afiaria , íbid. fua frota junta

com a de Emir desbaratada defronte de
Diu por D. Francifco de Almeida , 365.

faz pazes com elle
, 570. entretém os Por-

tuguezes e iliude todos os feus esforços

para fundarem huma Cidadella em Diu
fentimento de AíFonfo de Albuquerque
fobre a Politica delle, t. 2. 19:5. Pefat

que moftra de Albuquerque fer chamado ,

221.de novo iliude as intrigas dos Portugue-

zes com que fe queriaó eftabeiecer em
Diu fob Diogo lopes de Sequeira , 522.

fuás fuftas fazem corfo , vantagens que
coníeguem fobre os Portuguezes. :534. rc-

voca Aga-Mahmed e as fuás fuíhs

faz pazes com o Governador Geral , ^45*
fua morre e feu elogio , 359.

IbrahiMj (Rei de Quiloa ) feito prefionei-
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ro e tributário por Vafco da Gama t. i.

1^6. fua perfídia ibid. he depoftj por D.
Francifco de Almeida 272. reílabelecido

no Throno 286.

IdalcaÓ 5 Adilcaó , ou Sabaio. Príncipe

de Goa, feu ciúme a refpeito do Rei de
Onor e porque t. r. 255. intenta furpren-

der a Vafco da Gama por meio de hum
Judeo Polonês , 236. enviou huma fro-

ta contra a Fortaleza de Anchediva co-

mandada por hum Portuguez arrenegado

256. fua morte t. 2. 47. feu caracter r.

2. 47
Idalcaq 3 ( filho do Sabaia chamado Ibrahim )

feu embaraíTo pira fe defender dos feu

3

vaíTalos revoltados e dos Princepes vifinhos

depois da morte de feu Pai , r. 2. 55,
faz pazes com os feus inimigos., depois

<]ue íoube da perda de Goa
, 5^. envia

tropas para a recuperar 59. entra em Goa
e fe fenhorea delia 67. procura embo-
car o canal do rio para queimar a frota

(ie Albuquerque, ibid. offerece propozi-

çoés de paz para divertir os Portuguezes,

e fortificar o forte de Pangin 69. envia

mantimentos a Albuquerque com hum mui
atienciozo comprimento 7C. admira o va-

lor dos irmãos Andrades e os manda com-
primentar j6, ve-fe na precizaó de dei-

xar Goa na occaziaó da guerra que lhe

faz o Rei de Narfinga 80. perde para

Z fem-
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fempre Goa que lhe he tirada por Al-
buquerque 86. e feguintes. envia de novo
Palarecaó para tomar Goa na auzencia

do General 124. o Rei de Narfinga lhe

faz guerra e porque , confequencias deíla

guerra 304. e leguinres. os Gines fubleva-

raó-fe contra elle ibidem.

Idalcaô, ( Ifmaei ) filho do velho Idalcaó

ou Zabaia morto antes da tomada de
Goa 5 faz guerra aos Portuguezes para

tornar a entrar nas Alfandegas da terra

firme t. 2. ^()^. he envenenado por Çu-
folarin t. 5. 171. morre de hum abcéíTo

cauzado pelo veneno. 172.

IdalcaÕ
, ( íbrahim ) he prezo e metido em

ferros por ordem de Malucaó feu irmão

t. 5. 173. he foccorrido por feu tio Ni-
zamaluc , e livre por Cogerte-Caó, re-

conhecido no erriprego de Malucaó , de-

zapcíTaJo , e reduzido a cegueira ^74.
fua politica para fe fazer fenhcr de Aze-
decaó ibid. reconcilia-fe com elie 177.
arrifca-íe a fer envenenado por efte pér-

fido 179. manda tropas para recuperar as

terras firmei de Goa 179. concebe fuípei-

tas a refpeiro de Meale-Caó 293, vai íí-

tiar Bilgaó e o toma , faz hum novo
tratado com os Portuguezes , e cedeu as

terras de Conçaõ 294. cedeu o thefouro do
Azedecaó ao Governador ibid. tornou a

começar a guerra , porque lhe faltarão á

pa-
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palavra ^60. teve cle^ventaa;em neíli

guerra ^61. fez pazes coin G.ircia de Sá

^87. renovou a '^lerra por occaziaó de
Áleale r. 4. 50. irritou-fe muico com os
corfos de Miguel Rodrl:^ues Courinho 55-,

envia Nazermaluc ás terras de Conçaó 59.
faz de novo pazes com Francifco Barre-
to 5 fua vicloria contra o Rei de Narfiní^a

135 conjura contra os Porcuí^uezes com
os Princepes da índia i:;7. fua dillimula-

çaó e fegredo para efta emprefa 158.

declara as fuás ideas ao feu confelho 166.

çoem-fe em campo ibid. defcripçaõ do
leu exercito 171. põem o feu quartel no
paíTo de Benaílarin , ibid. procura emba-
raífir os Portu2;uezes com diverfoés 172.
faz pedir ao Vice-Rei hum cavallo Ára-
be 184.. conferva correfpondenciascom os
inimigos , he trahido pelos feus,, e
pela fua mefma efpofa valida. 185-. confente
que tratem da paz fem a querer 18-^,

faz prender Noricaó loB. tenta inutiimen-
I te a palTagem da Ilha ip-'. trata huma
- inteligência em Goa , retira-fe fem ter fei-

to pazes 5 207. conclue-a com D. António
de Noronha 209. he morto por hum dos
feus pagens 235. mudanças AicceJi^^J^s no>
feus Éftados depois da Jua morte ibid.

IdalcaÓ, efpoza do Idalcaõ irmã oc Xiza-
maluc 5 faz envenenar hum filho que o

* Idalcaó teve de huma concubina' 18^.
Z li av i-
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avifa feu Trmaõ de tudo o que fe paf-^

fa no car-'po do Idalcaõ 187.

Idai.c\'5, ( Mcilu-caó ) iiiho de Ifmael , foi

nomeado , cucccfTor de feu Pai no tef-

tamento deíle , faz prender feu irmaõ
IbraMm t. '^. 175. he meiido em ferros

do niefino modo e depois reduzido a ce-

gueira por Co^ercecaó a cuja guarda efta-

va coníiado ibid.

Iller ( Francifco d' ) morto em huma for-

tida no cerco de Diu t, 5. 542.

Iller , Povoação na vifmhança de Malaca
queimada pelo Rei de Achen t. 4. 215.

Ilheos 5 inimigos do Rei de Congo venci-

dos t. I. 66,

Inverno das índias e fua fíngularidade , t,

I. ii6.

Índias , e Indoftan fua defcripçaó r. iJ

107. Reis que dividiaõ o Indoílaó no
tempo em que chegarão os Portuguezes

108.

Índios , feus uzos , coílumes e Religião tj

I. 108. feu ^ Templos 115. condição cruel

de fuás mulheres ibid. iniciações dos ín-

dios 112.

Inel-maluc , faz hum partido em favor de
Meale, e he fobre o ponto de entregar

Meale ao Tdakaó t. 4, 51. retira-fe para

Nízamaluc que o faz morrer 53.
Infante ( o ) enviado com Dias para def-

cobrir os Eílados do Prcfte ]oaõ pelo

Oceano Atlântico t. i. 56. In-
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ÍNCLEZES, perturbaó e fazem perder Ormus
t. 4. 250.

iKquiziÇAÓ eftabelecida em Goa r. 4. 88.

JoaÓ ( Rei de Congo ) recebe o Baptif-

mo t. I. 66, fua inconítar.c^a 68. períe-

gue fcu filho calumniado pelos inmiigos

da Religião 70.

JoaÓ íegimdo Rei de Portugal , feu zelo pe-

los defcubrimenros do novo mundo t. i.

53. tema poíTe deile pelos Padroens que
nelle mandou levantar ^4. au^menta os

feus titules com os de Rei de Guiné e

cotia de Aítrica 35. faz confiruir os for-

tes de Arguin e de S. Jorge da Mina ,

ibid. recebe o Princepe Bémoin nos feus

,
Eftados e o reílitue á fua parria com hon-
ra 44. fua acfividade para deícobrir as

terras do Prefte Joaó , medidas que para

ilTo toma 5c. noticias que diíTo tem 51.

envia huma frota e Miíiíonarios a Congo
61, desconfia da vaidade de Colombo 74.
fua morte 78.

JoaÓ Terceiro Rei de Portugal toma a Co-
roa t. 2. 341. envia D. Vãfzo da G3ma
ás índias por Vice-Rei 395. eftabelece

nas índias o que depois chamarão fuc-

, ceíToés 399. manda novas cartas de fuc-

ceíTaõ que cauzáraó muita dezordem t.

3. 27. faz partir hum OíHcial Francês pa-
•- ra levar outras ordens 32. faz partir Nu-
..no da Cunha para render iSampaio 72.

pu.
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punição fevera que faz dos exceíTos oom-.

mettidos nas índias , por Sampaio 79.
e feguintes. Envia D. Garcia de Noronha
por Vice-Rei das índias , e dá Ordem
para prender Nuno da Cunha 228. conhe-
ce a Injuílica cjue tinha feito a eíle ul-

timo zzc). dá ordem para fe hir queimar
o armamento dos Turcos até Sues 245.
feu zelo pela propagação da Fé 272, al-

cança de Santo Ignacio de Loyola dous
Reiígiozos cia fua companhia para as ín-

dias , para onde envia S. Francifco Xa-
vier 275. manda faZer diligencias fobre a

tradição das índias pertencente a S. Tho*
me Apoílolo 277. coníente que fe faqueaf-

fem os Pagodes e retraéla as fuás ordens

,

depois de ter examinado melhor o cafo

de confciencia 289. e feguintes. ordena o
fuplicio de Diogo de Mefquita 456. e a

reftituiçaõ do que era devido ao Rei de
Cora T42. m.anda D. Pedro Mafcarenhas
por Vice-Rei para as índias e porque r.

4. 46. e feguintes. alcança da Santa fede.

hum Patriarcha e alguns Bifpos para a

Ethyopia 88. fua morte e feu elogio 67.

JoaÓ Qjirirro ( Duque de Brrsgança ) ref-

tituido no Throno de Portugal, t. 4. 239.

JoaÓ ( Meftre Joaó' ) cirurgião mor aíFi-

gnala fe no Segundo cerco de Diu t. 3.

'333-

Jogues , efpecie de penitentes índios t. i.

.112. ]o-
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Jogue convertido á fé ferve de medianeiro

para com o Rei de Cochin para trarar

com os Portuguezes t.i. 149. Jogue que rras

huma carta do \^ice-Rei acs prezionei-

ros feitos na acçaó em que D. Louren-
ço de Almeida foi morro 35<r.

Jogues ( os ) vaó em pere;:,rinaçaó ao Pico de

Adam na Ilha de Ceihió t. 2. 271.

JoR , Cidade da vefmhança de Malaca for-

tificada por Aladin t. 3. 185. he deílrui-

da por D. Eílevaó da Gama 186.

Isaac Barnagais deílroe hum Bacha Turco
entrado na Ethyopia , e vinga a morte
de feu filho , t. 4. 94.

Isabel Rainha de Ethyopia mai do Pmpe-
rador Cláudio , efcreve a D. Eftevaõ da

Gama para lhe pedir forcorro , t. 5. 248.

vem ao campo dos Portuguezes 254. àt[-

cripçaó da fua marcha e da fua entrada

no campo ibid. moftra a fua piedade para

comos leridos z^H. he obrigada a por-fe em
fugida depois que foi desbaratado o Ga-
ma 259.

IscANDHR 5 OU Alexandre , Imperador da

Ethyopia , recebe muito bem Pedro da

Coviiham t. 2. 29(3.

Ismael ( Schah ou Sophi da Perfia ) feu

elogio 5 r. 2. 54. declara que eft-ma Al-

buquerque t. I. 360. ambos fe enviaõ mu-
tuamente Embaixadores porém fem eífei-

to t. 2. 54.
]sv-
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Is u PH 5 ( Cheque de SofaJa ) recebe os Por-

tuguezes t. i. 278. os feus o obrigaó a

aracallos , 28c. fua morte 283.
Italianos, dous Italinnos dezercores fazem

grandes ferviços , ao Camcrin r. i. 177.
o Çamorin recula entreg^los aos Portu-
guezes i8p. 221. arrependem-fe e tratao

da Tua retirada 252. Saó aííacinados pe-

los Mouros de Calicut ibidem.

ItimicaÓ , Índio de Origem , faz-fe pode-
ro7o no reino de Cambaia r. 4. 1 59.

apodcra-fe da peíToa do fucceíTor de Mah-
n ud ibid. feus arteficios 14c. cede Damaó
nos Portuguezes com o feu território 72.
evitou o Rei de Cambaia que o queria

prender e o fez cahir em hum laço em
que morreo 140. he desbaratado por Chin-
guifcaó , faz pazes com Chinguifcaõ , e
o Icíz depois morrer 141. fubftitue hum fi-

lho ao Sultaó Mahmud que julgavaó ter

fido hum dos feus próprios filhos 142. en-

trega efte mefmo filho ao Rei dos Mogoies
211. eíle Príncipe lhe pagou as fuás ingratir

dués fazendo-lhe cortar a cabeça 212.

JuDECs enviados per El-Rei D. Joaõ fegun-

do depois de Pedro da Covilham e Af-

fonfo de Paiva t. i. 64.

Junco , efpecie de navio das índias r. 2;

159.

Junco de Pate-Onus. ibidem.

Jusarcaó , Abexim, faz pazes com Chin-
suif-
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guifcaó e o faz aíTacinar r. 4. 141.

JusarcaÓ, enviado por Mahmud ao cerco

de Diu, dá hum aíTaJro á Cidadella de

Diu t. 5. ^z^. vantagens de alguns dos

feus foldados 7,16. lua morre 529.

IusarcaÓ, ( fobrinho do precedente ) foi

fuccelTor de leu tio ibid. t. ^. 329. he
feito prefioneJro :554. ferve de eípeclacu-

lo no triumpho de D. ]oaó de Caílro

359-
JusARTE ,( Chriftovaó ) combate debaixo das

ordens de Duarte Pacheco contra o Ca-
morin r, i. 210. Leva foccorro a Calicut,

e o faz com muito valor t. 2. 412.

L.

Lacerda
, ( Affonfo Pereira de ) Governador

de Ceilão , negocea publicamente com
IVladune Rei de Ceitavaca contra o Rei
de Cota r. 4. 21. he desbaratado por

Raju 5 114.

Laczamana, (Almirante da frota de Mah-
mud Rei de Malaca ") oppoem^-fe á trai-

ção que o Rei quiz fazer a Sequeira 5 r.

2. 29. ajuíla com Albuquerque de fe

lhe render , e he impedido por hum fal-

fo avifo 116. entrincheira-fe fobre o Rio
Muar 148. he desbaratado por Fernanda
Peres de Andrade que adm.irou a fua ma-
nobra IC2. e fesuintes. períe^ue Jorí;e de

'' ^
'Al-
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Albuquerque depois da fua emprefa fo-

/ bre a Ilha de Bintam até o Porto de
j

Malaca , e ali toma o bergantin de Gil

Simaó 515.
Laczamana 5 Almirante de Mahmud Rei de.

Bintan , defende-fe com valor de Jorge
de Albuquerque no attaque defta Ilha,

Períegue-o até Malaca , e queima o navio

de Simaó de Abreu no porto t. 2. :57o.

he fechado no rio Muar por Martinho
Aííonfo de Souza, 372. dá hum combate aos

Portuguezes em que foi morto P;íu1o da

Gama t. 3. 186. he desbaratado por D.
Eílevaó da Gama ibid. avifa Pedro da Sil-

va Governador de Malaca das intenções par- 1

ticulares de Aladin na Embaixada q-elhe"
envia 439. comanda huma frota que Ala-

din envia a Malaca , neíla occi^fiaõ he mor-
to com feu filho e fcu genro 440.

Lagos , ( a Cidade de ) ajuda ao Infante D,
Henrique nas fuás emprezas t. i. 23.

Lamo 5
(o Rei de ) evita a fua ruina , e a da

fua Cidade, fazendo-fe tributário de Por-

tugal t. I. 282.

Lançarote 5 ( Ilha das Canárias ) defcida

ou defembarque que nella fazem os primei-

ros defcobridores Bifcainhos t. i. zz,

Lançarote , comanda as caravelas da Ci-

dade de Lagos t. i. 20.

Lanchares , efpecie de batel pequeno t. 2.

26z.

Lar ,



DAS C012AS NOtAVEIS; ^6^

I.AR 5 Reino fobre a cofta de Carmania na
vezinhança de Ormus. Dous fobrinhos do
Rei de Lar desbaratados e morros foc-

correndo Ormus contra os Portuguezes
t. I. 3^1.

Lasah
5 pequeno Reino no Yemen t.2. 329.

Lea5 ( Jorge Nunes ) morto no attaque de
Benaftarin t. 2. :^ic).

Leite
, ( Diogo ) mandado por Mafcarenhas

p.:ra queimar a ponte dos inimigos , o
que fez felifmente e com valor r. 3.

3C9.

Lemos, ( António de ) levou foccorro á for-

taleza da Illia de Ceilaó t. 2. 319. des-
barata os inimigos ibidem.

Lemos , ( Duarte de ) fuccedeo a D. Jorge

de Aguiar no deftrido do mar Roxo r.

2. 20. vai aprezentar-fe diante de Ormus,
e naó conlegue tudo o que dezejava ,

ibid. vem a focotora , 21. conduzia de
Albuquerque a refpeito do dito , 24. paf-

fa ás índias 82. fiias diíFerenças com Al-

buquerque ibid. he revogado e paíTa a Por-
tugal 83.

Lemos, ( Fernando Gomes de ) attacou os

Elefantes de Mahmud Rei de Malaca t.

. 2. 104.

LiAz , ( Melic ) filho de Melic Jaz abandonou
Sultão Badur depois que foi desbaratado

t. 3. 14-5,

LiíiA ( D. Joaó de ) he mandado por Al-

bu-
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buquerque para conduzir os doentes para

as Ilhas de Anchediva r. 2. 80. he obri-

gado a arribar 3i. iie mandado de no\o
para dar huma viíla de olhos a Go.i , e

o fez com valor 87. forçou o pofto do
atraque para onde fera enviíido 88. enter-

necido pela ferida de feu irmaõ , e pelas

fuás razoes , correo para o vingar 89.

comandou hum corpo de tropa em Ma-
laca , em qne fe aíli^^nalou, 105.

Lima , ( D. jeronymo de ) he mandado para

hir dar huma viíla d^olf^os a Cidade de

Goa o que fez com valor t. 2. 88. he
ferido mcrtaimenre 89. a iua pratica di-

gna de hum heroe feita a feu irmaõ
iDid.

LiMA , ( D. Rodrigo de ) fubftituido a Duar-

te Galvaó para a Embaixada da Ethyopia

t. 2. 501. he remetido para o poder do
Barnagciis e do Governador de Arquico,

por Diogo Lopes de Sequeira 30^. Em-
baixador na Corte do Imperador da Ethyo-
pia 4:58. feu caracter , fua má conduzia

4^8. e feguintes. Audiência que o Imperador

lhe dá 459. Diínculdade formada íobre

os prezenies q\ie elle oífereceo 440. fuás

diííençoés com Jorge de Abreu c Lopo
da Gama 44:^. recebe as cartas de D.
Luís de Menezes , e fe acha muito tar-

de no lugar dererminado , 444. tornou á

Corte do Imperador 445. torna as ín-

dias
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dias ibid.edelávolrapara Portugal, ibidem.

Lima, (D. Duarte de) enviado a Chaulpor D.
Luiz de Araide t. 4. 1-76.

Lima
, ( D. Jorge de ) perigo qne corre em

hum Catur , t. 2. 416. Governador de
Chauí íbccorre Baçaim muico a tempo
t. 5. 2^6.

Lima
, ( D. Joaó de ) Governador da For-

taleza de Calícut , embarciça-íe com o
Çamorim , t. 2. 406. põem to 50 aos con-

tornos da Cidade 408. dirpoem-le para

fuftentar hum cerco, 41 1. faz muitas íor-

tidas com felicidade ibid. he felicitado pe-

lo Governador D. Henrique 415-. alíígna-

la-fe no atraque das Linhas , e quando
fe levantou o cerco 417.

Lima
, ( D. Inigo) aííignala-fe na acçaó con-

tra Catiproca Marcar r. 4. 194,

Lima
, ( D. Manoel de ) enviado ás índias e

porq.;e t. 3. 344. Crufa fobre a coíba de
Cambaia , ibid. aííignala-fe no fegundo
cerco de Diu ; onde comanda hum cor-

po de tropa , 348. crufa fobre a coila do
Malabar 358. he feito Governador de Or-
mus , faz aíTacinar Abdalla t. 3. 388.

Lima, (D. Paulo de) conduz hum foccor-

ro ao forte de AlTarin t. 4. 149.

Lima, ( D. Vafco de ) juíliça que faz a

D. Henrique de Menezes t. ^.6.
Linda

,
pequeno Eftado na vizinhança de

Malaca 3 t. 2. 116. o Príncipe de Linda
vaf-
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vaíTalIo de Mahrnuti Rei de Malaca , conf-

tando-lhe da tomada da Cidade , retira-fe

para os leas Eftados ibidem.

Lisboa, ( Joaõ de ) Governador de Mafcate
he obrigado a entregar a fua praça a

Pirbec t. 4. 29. he pofto a ferros contra

a capitulação ibid. julgou o culpado D.
Álvaro de Noronha , que naó quiz acei-

tar o prefente que lhe fazia Pirbec da
mulher do dito Lisboa , que lhe envia-

va íem refgate ^i,

Lisboa, (mulher de Joaõ de) fua aventu-
ra t. 4. 51.

Loureiro, ( Antonio de ) Religiozo de S.

Francífco deixado para Miílionario era

Sjwocora t. i. 299. Bela acçaô que fez

peli qual lhe concederão a liberdade, ea
rõios Oi preíioneiros Portuguezes pelo Rei
ue Cambaia t. 2. 145.

Lourenço
, ( Vafco ) enviado por Jorge de

Menezes a Malaca pela derrota da Ilha

de Borneo t. 3. 46.

LoYCLA
,
(ígnacio de) Fundador da Com-

panhia de jefus , concede a El-Rei de Por-
tugal dou 3 Ivíiiíionarios da fua companhia
para as índias , S. Francifco Xavier e
Simaó Rodrigues r. 4. 275- confente na
efcolha de rres dos feus Religiofos para

ferem enviados para a Ethyopia em Pa-
triarcha e Bifpos 89.

Luís 3 (o Padre ) Rcligiozo da Ordem de

S.
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S. Franclfco enviado por AíFonfo de Al-
buquerque em Embaixada ao Rei de Nar-
fínga r. i. 54.

LucopiN
5 ( Ilhas de ) conhecidas no prin-

cipio pelo naufrágio de Francifco Serraó

t. 2. ^y6.
Luzia, ( Jorge de Sanra ) Religiozo Do-

minico nomeado primeiro Bilpo de Co-
chin r. 4. 88. vai a Goa para hum fyno-

do , he contrario ao Vice-Rei e fe ajun-

ta aos que lhe fazem intimar huma pro-

teflaçaõ 175. vaticina ao Vice-Rei huma
grande vantagem que havia conieguir fe-

bre os feus inimigos 198.

M.

Macaco, dente de Macaco, ou de algum
fanto do pais, venerado no Indoftan co-

mo huma reliquLa, apanhado no thefouro

de Jafanapataó t. 4. ico. requerido por

huma embaixada follemne do Rei do Pe-
gu loi. quebrado e feito em cinza pelo

Vice-Rei D. Conftantino ibid. contrafei-

to pelo Rei de Cota 127. e pelo Rei de
Cande , ibidem.

Macedo
, ( Manoel de ) comanda huma ca-

ravella debaixo das Ordens de Fernando
de Beja t. 2. 328.

Macedo, ( Nuno Fernandes de ) deixado com
huma caravela ás ordens de Fernando de
Beja t. 2. 238. Ma-
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Macedo, (Germano) briga tocío Kum dia

com muito valor contra as fuftas de Diu
comandadas por Halicha t, 3. 66.

Macedo , ( Manoel de ) enviado por ElRei
de Portugal para apanhar Seraph , e o apa-

nha no Palácio do Rei fem que o fou-

beííe Nuno da Cunha , he metido em
pnzoés , e perde o feu prezioneiro t. 3.

64, deílingue-fe no attaque de Baçaim
116. dezafia Muftapha ou Rumecaò na
prezença do Sultão Badur , fua bela ac-

ção neíla occafiaó. 151.

Machado
, ( Joaõ ) Português arrenegado ,

hum do3 profcriptos de Alvares Cabral,

paíTa ás índias e ao ferviço do Velho Idal-

caó que lhe da huma companhia de Ru-
mes , r. 2. 60, enviado por Idalcaô filho ,

a Albuquerque para ne^ocear com eíle

ibid. íeu zeio e fuás propoziçoés fufpei-

tas a Albuquerque 61. avizo que elle dá

ao Idalcaô 71. íua converfaó e fua falfa

piedade para com os feus lilhos , 155,
vem a Goa com os prezioneiros Portu-

guezes 1:56'. cede o governo a Fernando
de Monroi no negocio de Pondá 251.
confelho que elle lhe dá ibid. fua morte

253.
Machinas inventadas por hum Engenheiro

Árabe, para queimar os navios de Duarte
Pacheco t. i. 215.

Maçua, Ilha do mar Roxo fobre a cofta

da
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da Ethyopia r. 2. 29^. Sequeira fez em
Maçua de huma Mefquica huma igreja in-

vocada deNolTa Seahora da Conceição 302.

he fujeita por Heitor da Silveira r. 2. 42 5-,

Madagáscar, ( Ilha de Madagafcar ou de

S. Lourenço ) porquem foi defcoberta r. i.

287. fua defcripçaó e coífumes de feus ha-

bitantes , 288. he inutilmente vifitada por

Triftaó da Cunha ibid. por Joaó Serrão

82. por Pehigio Sala 138.

Madeira, (Ilha da ) por quem foi defco-

berta t. I. i^. porquem foi aííim chama-
da, 12. dadri á Ordem de Chrifto , 15.

fua fertilidade 25:.

Madeira, ( Izabel ) mulher do Cirurgião

mor de Diu , aííignala-fe no cerco defta

. praça pela fua piedade e valor , r. 3.

Madre-faba , Cidade da cofta de Cambaia
deítruida por Diogo da Silveira t. 3. 124.

Madre-faxa, ( Sultaó ) fuccelTor de Alah-

mud Rei de Cambaia por huma fupoziçaã

de Itimicaó de quem o julgavaó filho r.

4. 142. he entregue por Itimicaó ao Rei
dos Mogoles 211.

Madremaluc , hum dos Tvranos que fe le-

vantarão em Soberanos no Reino de De-
caó t. 3. 171.

Madremaluc, genro de Coje-Sof^r , a; o-

dera-fe da peftba do moço Rei de Cam-
baia j e fe oppoem á CeiTaó de Damaó

Aa r.
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r. 4. 43. he fobrepujado por Ttlmicao i

103. he affacinado por Cedeçnecaó feu cu-

nhado 405.
Madune Pandar 5 Rei de Ceitavaca na Ilha

de Ceilão , revolta-fe contra o Rei de
Cota e de Colombo feu Irmaó , e chama
o Çamorim em feu foccorro r. 3. 184.

cercou-o na lua Capital , e levantou o
cerco na chegada de Martinho AfFonfo de
Souza ibid. fublevou-fe de novo , e he
também obrigado a conter fe pelo mefmd.
ibid. he desbaratado em huma terceira re-

volta por Miguel Ferreira que o obriga a
entregar-lhe os feus alliados 237. e fe-

guintes. preverteo o Rei de Cande , e o
obriga a fazer huma traição a António
Moniz Barreto 41 3. naó ouza attacar Bar-

reto na fua retirada , e fe ofFerece a
perfuadir-lhe que o Rei de Cota feu Ir*<

maò he autor d'efta traição ibid. e fe-,

guintes. Cerca a Cidade de Cota e h
obrigado a levantar o Cerco por ]orge de
Caílro 418. e feguintes. he desbaratado,

pelo mefmo , e obrigado a abandonar aj

íua Capital 420. procura furprender Jorge
de Caftro na fua retirada 421. faz cortar

a cabeça a alguns Portuguezes 423. faz

fe herdeiro dos Eílados de feu Irmaõ fa

lecido t. 4. 10. corrompe por feus artifi

cios e pelos feus prezentes 5 o Vice-Rei]

e os Governadores particulares da Ilha|

de
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deCeilaó, 20. e feguintes. confegne per-

der o Rei e os Porcuguezes , embaraí-
fando huns com os outros 114,

Magadaxo 5 Cidade da Cofta de Zangue-
bar, infultada por Vafco da Gama t. r.

1 50. poem-fe em Defeza concra Triílaá

da Cunha t. i. 292. e feguinres.

Magalhaens 5 ( Fernando de ) falva as equi-

pagens de dous navios Porruguezes qus
naufragarão fobre os baixos r. 2. 41. def-

concenre d'ElRei de Portugal retira- fe pa-
^ ra Caftella ^79. propõem á Corte de Ef-

p?.nha que foíTc tomar polTe das Molucas
para efta Coroa , 580. esForços da Corte
de Portugal para o impedir, ibid. parte

com huma frota 381. defcobre o eítreito

que fe chama de Magalhães e o mar do
Sul ^82. Relação da íua viagem ibid. fua

morte 385.
!Mahamed, ( Tuam ) aílignnla-fe no com-

bate dado contra Patê Ónus r. 3. 24.

Mahmud ( -4ga) aconfelha Melic-Saca da
chegada de Diogo Lopes de Sequeira

diante de Diu t. 2. 54^. comanda as fuf-

tas de Melic ]az , depois da declaração da

Guerra , ibid. mete a pique o navio de

Pedro de Ontel , e maltrata os de Fer-

nando de Beja e de Nuno Fernandes de

. Macedo , t. 2. 57^. mete a pique o na-

vio de Pedro da Silv3 de Menezes 7,^6,

continua em incomodar os Portuguezes

Aa ii 336,
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3|(3. combíire com Fernando de Beja 337Í
torna ao combate , onde Fernando de

Beja foi morro 3^8. briga com correa em
Chaul 343. he revogado por Melic Jaz

345. impede Melic-Saca que entregue a

Cidade de Diu aos Portuguezes , t. 3»

16. e fegumtes. faz revoltara Cidade de

Diu contra os Portuguezes , e obriga-os a
fugir 17.

Mahmud, ( Rei de Malaca ) recebe bem
Diogo Lopes de Sequeira , deixa-fe de-

pois reduzir pelos Mouros , e lhe faz hu-

ma traição t. 2. 27, e feguintes. juílifica-

fe com Aifonfo de Albuquerque faz pro-

poziçoés de paz para o entreter t 2. pp,
manda Atavio e os prefioneiros loi. dá
a conhecer a fua má fé 102. difpoem-fe

para fe defender das propoziçoés altivas que
lhe fez Albuquerque ibid, he ferido no
primeiro attaque da Cidade 104. chega
muito tarde ao fegundo 109. abandona a

Cidade , e fe retira para o Rei de Pam
fcu genro iio. fortiíica-fe fobre o Rio;
Muar 116. donde foi expulfado pelos ir-

mãos Andrades 117. retira-fe com feu fi-

lho Aiar^.in á Ilha de Bintan , donde à^^--

pojn o Rei , e ali fe fortifica 148. con-

certa- fe com Utemutis, depois com Pate-
quitir e com Pate-Onns 120. 148. 152.

esforça-fe para tomar Malaca por buma
traição 202. finge querer pazes , e procu-

rít



DAS COIZAS NOTÁVEIS. 575

ra fenhorear-fe delia por huma nova
furpreza 262. toma por genro Sultaò Zei-

nal 5 e lhe dá tropas para o ajudar a tor-

nar para o Trhono , e ganha hum alliado

contra os Portuguezes 310.

Wahmud-Bec, Governador de Catife tratan-

do-fe com os inimigos , he aíTacinado por

ordem de D. António de Noronha t. 4. 87.

Mahmud, (o Sultão ) Rei de Cambaia, or-

dena que matem Badur hum dos Teus fi-

lhos pelos agouros dos adevmhos r. 3.

14. he envenenado por Badur, fua morte
ibid.

Mahmud 5 ( Cha-Mahmud ) fobrinho de Ba-
dur lhe luccedeu no reino de Cambaia
debaixo da tutcUa de três Aliniílros t.

:5. 199. inquieta António da Silveira Me-
nezes Governador de Diu 2CO. Põem hum
exercito em campo para citiar. Diu 206.

faz huma paz vantajoza com D. Garcia de

Noronha 234. renovou-a com D. Eftevaõ

da Gama 243. jManda Embaixadores a

D. Eílevaó da Gama 164.. intenta o fe-

gundo cerco de Diu 298. e feguintes.

vem elle mefmo ao cerco 312. retira-íe

delle e porque, 313. cham.a Rumecaó
•para continuar o cerco depois da morte
de feu Pai 319. envia novos reforços a

Rumiecaó e obriga a apreíTar-fe em to-

mar a praça 330. Levanta hum novo
exercito para tornar a tom.ar Diu 362.

apre-
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aprezenta-fe em batalha defronte ão Ví-
ce-Rei , e naô ouza accommettello ibid.

he aíTcicinado por hum Fidalgo da fua

Corte t. 4. 43.
Mahmud , ( Cha-Mahmud Rei de Ormus )

poílo no Throno d'Ormus por Reis Se-
raph 5 t. 2. :552. faz feu ajufte de pazes
com D. Luís de Menezes , e torna a Or-
mus 35^. faz encarcerar Seraph ^^6, quei-

xa-fe a Vafco da Gama das Tyranias de
D. Duarte de Menezes , e de D. Diogo
de Melo Governador de Ormus 422. juf-

tiça que lhe laz D. Henrique de Mene-
zes , íucceíTor do Gama ibid, e depois Lo-
po Vas de Sampaio, r. 5. 12. queixa-fe

a Nuno da Cunha de lhe arrebararent

Seraph no feu Palácio , 75. efpecie de
íatisíaçaó que recebe , ibid. injuftiça qne
o General lhe faz pelo augmento do tri-

buto 7<í. he mandado prezioneiro para

Goa 5 e elle mefmo deíFende a fua cauza ,

e he reconduzido com honra 285. injuf-

tiça que o General lhe faz ao mefmo tem-

po 5 em o privar de todas as fuás rendas

para o reduzir a huma porçaõ certa 287.

he envenenado quando torna a Ormus 285:.

Ma HM uD 5 cerca Malaca r. 2. ^6(). Rei de

Binran defapoíTado deíla Ilha por Pedro

Mafcarenhas t. 3. 19. e feguintes. fua

morte 26.

Maia, ( Pantaleaõ da ) moílrou o feu va-

lor em Aden t, 3. 377. M L̂AI-
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Maimane , ( Santaõ ) enviado á Corre do
Calife para pedir foccorro contra os Por-

tuguezes t. i. 335. fucceíTos da lua nego-

ciação 335. fua morte 354.
Maimake General de huma frota do Ça-
morim , desbaratado em Cranganor morre
com dous dos Teus filhos t. 1. 224.

Malaca, Cidade da penmfula do Ganges,
r. 2. 26. tomada por Albuquerque IC2. e

feguintes. fortificada pelo mefmo 114. íi-

tiadapelo Rei de Bintaó 369.inteil:ada pelos

feus corfos t. 3 185. ve-íe em grande pe-

rigo com a chegada de huma frota de

Achenczes comandada pelo Rei de Pedir
- :^6z. livre por hum evidente milagre de

S. Francifco Xavier ibid. filiada de novo
pelo Rei de Ugentane ligado com a Rai-

nha de Japara 438. delTolada por diverfos

caftigos de Deos por cauza de feus cri-

mes 454. erigida em Bifpado r. 4. 88.

hc fitiada pelo Rei de Achen em pelToa

no Governo de D. Antaó de Noronha
I 30. ameaçada pelo Rei de Achen , e li-

vre por duas vi£lorias confeguidas , a pri-

meira por Mem Lopes Carrafco , e a fe-

gunda por Luiz de Mello 195. fitiada tam-

bém pelo Rei de Achen , foi livre por

Triftaó Vás da Veiga 213. cauzas dos dif-

ferentes perigos a que efta Cidade eílava

expofta 5 214. a Rainha de japara e o

Rei de Achen lhe põem também cerco

in-
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inceíTantemente , Jivre de novo por Triftao

Vás da Veiga , e pelo terror pânico do Rei
de Achen ibid. e feguintes. cahe em po-

der dos Hollandezes 238.
Maldivas , multidão de Ilhas no mar das

índias , fua defcripçaó t. 2. 265. porque
foraô aíKm chamadas ibid.

Male , Capital das Maldivas dá o feu no-
me ás outras Ilhas t. 2. 26^.

Malvasia
,

plantas de Malvaíia levadas á

Ilha da Madeira t. i. 25.

Mamalf. 3 Mouro do Indoftan intitula-fe Rei
das Maldivas , renuncia efte titulo em ob-

zequio de AíFonfo de Albuquerque t. 2.

266, arrepende-fe defgoftado pelos Offi-

ciaes invejozos deíle grande homem ibid^

fua morte 404.
Mammellus 5 nome da Milicia dos Sultões

do Egypto t.2. 48. Império dos Mammellus
deílruido por Selim Imperador dos Turcos
t. 1, 241.

Mamoll, ( Cachil ) filho de Boleife alTaci-

nado em Ternate r. 2. 389.
Manar , Ilha de manar , cedida a ElRei de

Portugal t. 4. 99. Forte conftruido nefta.

Ilha por D. Conílantino de Bragança 100,

Mandaríns , Chinezes de Cantaó, armaó
contra os Porcuguezes que ali chegaó r.

2. 361.

Mangalor , Cidade do Indoftan deftruida

por Joaó Deça t. 3. (íi. por Diogo da

Sil-
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Silveira 85. 124. por D. Álvaro da Sil-

veira r. 4. 54. por D. Luiz de Melo 79.
Mangalor

5 ( Rainha cie ) inimiga dos Por-

ruguezes domada pelo Vice-Rei D. Antaó
de Noronha

,
que conílruio huma Cidadella

na lua Cidade 127. alcança no principio

algumas vantagens contra os Portuguezes,
e foge depois para as montanhas, 128. e

Teguintes.

Manoel ou D. Manoel Duque de Beja ío-

be ao Throno t. 1. 79. íeus primeiros

cuidados para continuar os delcubrimenios

81. faz partir Vafco da Gama 82. fala-

Ihe e aos feus com huma efpecie de fol-

lemnidade 8^. recepção que faz ao Ga-
ma quando tornou 131. Graças que lhe

concede 132. fundou o Moíleiro e a íump-
tuoza Igreja de NofTa Senhora de Belém
ibid. feu reconhecimento para com o In-

fante D. Henrique feu Tio 13^. Novos ti-

tulos que ajunta aos feus 134. envia hu-

ma frota ás índias debaixo das ordens de

Pedro Alvares Cabral 155. ceremonia que
elle obferva neíla occafiaó , i ]6. envia

Joaõ da Nova ás índias , e Gonçalo Coe-
lho ao Brazil 15O. faz partir fegunda vez

o Almirante Vafco da Gama para as ín-

dias com huma frota dividida em três ef-

quadras 155. recepção que faz ao Gama
quando tornou 17O. faz preparar três pe-

quenas frotas de três navios para as ín-

dias
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dias 182. envia ás índias Lopo Soares de
Alvarenga 220. expede huma nova frota,

e nomea hum Vice-Rei para ás índias.

Honras cjue lhe concede 231. ordem que
dá para o Commercio de Çofala , abro-

gada 285. trabalha por arruniar o Com-
mercio dos Mouros pelo mar Roxo 295,
expozíçaó que elle faz dos queixumes do
Calife ao Papa, e de fuás ameaças :5 ^9.
revoga D. Franciíco de Almeida , e lhe

fubftitue Aftbnfo de Albuquerque com o
emprego de Governador 385. Defignio que
forma de deftruir Caiicut , envia para elle

eíFeito o Marechal D. Fernando Cou-
tinho r. 2. 2. e feguintes. divide as índias

em três Governos 17. faz partir Jorge de

Aguiar para o mar Roxo , e Diogo Lo-
pes de Sequeira para Malaca ibid. faz par-

tir depois Diogo Mendes de Vafconcel-

los para Malaca 81. outra para as índias,

e terceira para a Ilha de Madagafcar ibid.

dá ordens a Albuquerque para hir tomar
Adem , e de ali fundar huma Cidadella ()Z»

envia D. Garcia de Noronha em foccorro

de Albuquerque com huma poderofa fro-

ta 178. deixa-fe feduzir contra Albuquer-

que 195. íubílirue-lhe Soares d^Albergaria

221. arrepende-fe 232. ordens renovadas

a Soares para hir a Adem 241. Embaixa-
da e prezentes magnificos que envia para

Roma 230. defpacha huma eíquadra com
hum
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hum Embaixador ao Imperador da Chi-
na 277. outra a Malaca debaixo da con-

duta de Jorge d'Albuqnerque 288. envia

outro Embaixador ao Imperador da Etnyo-
pia , e envia aquelle <^ue avia recebido

defta Corte 199.

Manoel, tio d'ElRei de Con^o , feu Bap-
tifmo 5 fua piedade e feu zelo para a Re-
ligião t. I. 62.

Manoel, ( Joaó ) muda o objedlo do Teu

duelo, e fe aíKgnala no attaque das li-

nhas dos inimigos no cerco de Diu , fua

morte r. 3. 3 50.

Mansilha, ( Francifco ) Jezuira ,
parte para

as índias com S. Francifco Xavier t.3. 27^.
Maqueda , nome pertendido da Rainha de

Saba , fegundo a tradição dos Echyopes
t. 2. 431.

Mar-Roxo , fua deícripçaó t. 2. 189. Af-

fonfo d'Albuquerque he o primeiro que nelle

entra com huma frota t. i. 119.

Marcar ( Cunhal ) lua morte r. 3. 238.

Marcar ( Cutial íobrinho de Patê Mar-
car ) he deílruido por António da Silveira

de Menezes t. 3. 133.

Marcar , ( Patê ) tendo hido para foccor-

rer Madune contra o Rei de Cota foge

com a chegada de Martim Afibnfo de Me-
lo t. 3. 62. conduz hum novo foccorro

a Madune Rei de Ceitavaca , e he def-

rruido por Marrim i\íFonfo de 5ouza 184.

con-
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conduz terceiro foccorro a Madune que He
obrigado pelo General Portuguez a bzer-
Ihe cortar a cabeça 2^8.

Marcos, ( Sacerdote Abexim ) enviado de
Roma a ElRei de Portugal, tornado a

enviar por EiRei á Etyhopia com cartas

r. I, 56.

Mariac 5 antiga Capital do Reino de Tidor
arruinada pelos Portuguezes e os Terna-
tianos t. 2. :592.

Marian
, ( ídolo dos índios ) que tem al-

guma femelhança de NoíTa Senhora rendo
leu filho 5 e nome que os Mouros daõ a

KoíTa Senhora t. r. 122. nome dado pe-

los Árabes á Mái de Deos , milagres que
elles lhe attribuem , cauzaó a converfaõ

de muitos Mufulmanos e Idolatras t. 4.

107,,

Martins, (Fernando ) interprete de Vafco
da Gama t. i. po.

Martins, ( Simaó ) mandado para hir lan-

çar fogo ás cazas no attaque de Malaca
t. 2. 106,

Martaban , Porto do Reino do Pegu t. 2.

285.
Mascarenhas , ( Jorge de ) viíita diverfos

portos da China t. 2. 279.
Mascarenhas , ( Pedro de ) chega ás ín-

dias com as provizoés de Governador de

Cochin t. 2. 176. quer feguir AíFonfo de

Albuquerque no fitio de Benaílarin ibid.

ali
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ali fe aílignala 17^. deftinado por Albu"
querque para o Governo de Goa 176.

livra D. Garcia de Noronha ibid. deí-

tingue-fe no attaque de Pananc i de Go-
vernador de Malaca , he nomeado Gover-
nador Geral depois de D. Henrique de
Menezes pelas fucceíToés r. 5. 7. Tabe a

íua promoção por Jorge Cabral r, ^. 18.

parte para o Indoftan 19. obrigado a vol-

tar depois de ter corrido rifco de íe per-

der ibid, expulfa Alahmud da Ilha de Bin-
tam 20. e leguintes. desbarata o Rei de
Pam qne vmha foccorrer feu íogro ii,

€ntrega a Ilha de Bintan ao feu primei-

ro Senhor , fazendo-o tributário de Por-
tugal 27. parte de novo para o Indoftan

33. fabe em Coulaó as más noticias que
lhe pertenciaó ibid. chega a Cochim , he
ferido na defcida por Aífonfo Mexia , e

obrigado a tornar a embarcar-fe i^^. con-

tinua a Tua derrota para Goa j he recu-

fado em Cananor por D. Simaó de Me-
nezes , he pofto em ferros e reconduzida
a Cananor prezioneiro 35. he livre de
prizaô 37. e fequertrado até á decizaõ

que lhe naó foi favorável , e porque 37»
condenado a paííar para Portugal 38. ]uf-

tiça que lhe faz ElRei ibid. 81. he fei-

to Governador de Azamor em AíFrica , fua

morte t. 4. 47.
Mascarenhas

, ( D. Francifco de ) cruza juti*'

to
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to do eftrelro de Meca, e depois fobre

a cofta do Malabar r. 4. 1 10. comanda
huma efquadra no attaque de Mangalor
128. conduz hum íoccorro a Chaul , e ali

he enviado por Comandante com auíto-

ridade fobre as praças do Norte , feu elo-

gio 5 129. deftingue-fe em todo o tempo
do cerco defta praça 172. e feguintes.

torna ás índias em ViceRei , e condecora-

do com o titulo de conde de Santa Cruz
por Plielipe fegundo 236.

Mascarenhas , ( D. Joaó de ) fuccedeu a

Manoel de Souza de fepulveda no Gover-
no de Diu t. 3. :?03. Carta que recebe

de Coje-Sofar , fua refpoíla ibid. prepa^

ra-fe para fuftentar o cerco ibid. c feguintes;

alíignala-fe no artaquc das Linhas
, que

foi feguido da retirada do Cerco 348. e
feguintes. acha-fe nomeado Governador
Geral nas fucceíToês fem fe aproveitar

diílo, por ter voltado para Portugal ^S6.

Mascarenhas, ( D. Jerónimo ) evita a traição

do Tanadar de Dabul r. 4. 234.
Mascarenhas , ( Manoel de ) conferva bio-

quedas no porto de Surrate parte das Gale-

ras d*Aleche-lubi r. 4. 38. fua morte 2C9.

Mascarenhas, ( D. Pedro de ) Embaixa-
dor de Portugal em Roma , alcança do
Papa e de Santo Ignaclo de Loiola dous
Religiozos da Companhia de Jefus para

as índias ^ he feito Governador do Infan-

te
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te D. Joaó Príncipe herdeiro de Portugal

t. 4, 47. he mandado por Vice-Rei ás

índias 4^. fua morte e feu elogio 47. e

feguintes.

Mascate , Cidade do Reino de Ormus , ar-

ma-íc contra Albuquerque a pczar do feu

Governador e he punida t. i. 508.

Mascate
, ( o Governador de Mafcate ) naõ

quer executar a ordem dada pelo Rei
d^Ormus de exterminar os Portuguezes no
feu Governo t. 2. ^547.

Mathan 5 ( Ilha de ) onde foi morto Fer-

nando de Magalhães t. 2. 383.

Mathematicos d'ElRei D. Joaó fegundo, feus

esforços para aperfeiçoarem a navegação ,

e feus defcobrimentos t. i. 57.
Matheus, (Arménio) Embaixador do Im-

perador da Ethyopia a ElRei de Portugal
t. 2. 182. e feguintes. aprefionado pelo Ta-
nadar de Dabul , he livre por Aifonfo de
Albuquerque 298. recebido com honra por
cfte General , que lhe procura embarque
para Portugal ibid. máo tratamento que
os Portuguezes lhe fazem ibid. recebido

com diftinçaõ por ElRei D. Manoel 299.
reconduzido ás índias com hum novo Em-
baixador em nome d'ElRei de Portugal
ibid. embarca-fe na frota de Diogo Lopes
de Cerqueira para hir á Ethyopia ibid.

procurado e reconhecido pelos AbyiTins

301. vifita o Mofteiro de Jefus ou da

vi-!



384 Index
vifaó 302. tem o feu lugar de Embaixador
na conferencia do Gojrernador com o
Barnagais :503o he confignado ao Barna-
gais e ao Governador de Arquico com o
novo Embaixador de Portugal ibid. lua

morte 4:58.

Mauro Reiigiozo da Ordem de S. Francif-

co , e Superior do Mofteiro do Monte
Sinai , feus terrores fobre os proje61osd o
Caliphe t. i. 337. fuás negociações fem
eífeito na Europa 340.

Maxelis
, ( Tuam ) ajulla com Mahmud hu-

ma traição para o fazer fenhor de Mala-
ca t. 2. 201. refugiou-fe em Malaca co-

mo fugitivo , he bem recebido , e obtém
huma guarda para fua fegurança 202. ma-
tou o Feitor 5 e elle mefmo foi morto
203.

Meaco 5 Cidade Capital do Imperador do Ja-

pão 5 e rezidencia do Imperador t. 3. 450.
Meale-Caõ 5 fua origem , expulfo dos feus

Eftados fe retira para Meca, e volta pa-

ra a líidia com Sclimaó Bacha t. 3. 292.

intriga feita por Azedecaó em feu favor

293. prefte a fer reconduzido para os

feus Eftados ibid. he retirado por Marti-
nho Aííonfo de Souza 295. em perigo de
fer entregue ao Idalcaó pelo mefmo , he
obrigado a D. Joaó de Caftro que fuc-

cedeo a Souza 361. he retido como pri-

zioneirg em Goa , tratado feito neíla oc-

ca-
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caziaó enrre G.ircia de Sá e o Idalcaõ

387. pedido pelos feus VaíTalos , he coroa-

do Rei de \^irapoar t. 4. 50. he lo^o

derronado , e obrii;ado a retirar-fe para

Nizamaluc 51. He recido prezioneiro por

elle Príncipe , cujo Miniftro penlou íi-

zer-lhe perder a vida 5^, he entregue aos

Portu2;ueze3 e folto 65.

RIeca , ( a ) dezignio de Albuquerque para

a deftruir t. 2. 12^6,

AIecaj (o Cheque de Meca) fe entermete para

pôr de accordo Emir Hocem , e Reis So-
limaõ t. 2. 240.

Mepina , defignio de Albuquerque para

a deftruir t. 2. 236.

Meliapor- , Cidade da Cofia de Coromandel ,

chamada hoje S. Thomé r. 3. 378. 281.

Melinde, fua delcripçaó r. i. ICX3. e feguia-

tes. o Rei de Melinde e o Principe , re-

cebem com muita civilidade Vafco da

Gama 102. enviaó hum Embaixador a Por-

tugal , e fe fazem [ributarios defta Co-
roa 130. O Rei de Melinde fuftenca a Guer-
ra ao Rei de Mombaça a favor do^ Por-
tuguezes 272. enterelli Triítaó da Cunha
na fua queixa contra os Reis de Hoia e

de Lamo 289.

Mello, (Duarte de) levanta o campo de
Mahmud fobre o Rio Muar t. 2. 16:^.

Mello
, ( Denis Fernandes de ) ailignala-

fe no attaque de Goa t. 2 . 88.

Bb Mel-
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Mello , ( Francifco de ) enviado a Malaca

deftingue-fe no combate contra Patê Ónus
t. 2. 167.

Mello , ( Jorge dc ) mal fervido pela ma-
lícia do íeu Piloto t. I. 36(3. faz bem a
fua obrigação 3^8. desbaratou Cutial e
alguns paráos fahidos de Diu t. 2. 404.
da hum attaque no campo de Raju ,

Mello , ( Martinho de ) morto no attaque

de Benaftarin t. 2. 175.

Mello , ( Ruy de ) Governador de Goa ,

aproveita-fe da errupçaó dos Gines para

fe fazer fenhor das terras firmes da ve-

zinhança de Goa t. 2. ^06. perde-as pou-

co depois 307. conduz hum foccorro a

Cananor t. 4. 70.
Mello-Coutinho 3 ( Diogo de ) perde o feu

navio e a vida t. 2. 361.

Mello, (D. Diogo de) fua tirania e fuás

concuíToés no Governo de Ormus t. 2.

422. Carta que lhe efcreve o Governador
D. Henrique ibid. continua as fuás con-

cuíToés t. 3. 12. teme a juíliça de Maf-
carenhas , efcreve a Lopo de Sampaio
para o tirar da intriga , e o confegue ,

13. he punido em Portugal 82.

Mello , ( Diogo dc ) Governador na Ilha

de Ceilão , faz prender Tribuli Pandar
fogro do Rei de Cota r. 4. 16.

Mello , ( Diogo Soares de ) faz-fe velha-

co , e he condemnado a cortar-fe-lhe a ca- :

be-
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beça c. 3. 268. ganha a confiança de Mar-
tinho Affonfo (ie Souza , e toma ás ín-

dias com elle 268. deira ferro no porco
de Goa 5 e falvou com bala, ibidem.

Mello
, ( Luís de ) lepukado nas ruinas de

hum baftiaó no cerco de Diu r. ^. 333.
Mello, (D. Luis de ) falva D. Aívaro de

Caftro na imprudenre lortida feita em EXíà

342. enviado em foccorro de CananortH
4. 70. queima a caza de Ada-Raja e a
Bazar dos Mercadores 78. queima a Ci-

dade de Mansalor 79. he prezo por D.
Conílantino de Bragança e folto pelo mef-
mo com honra 80. remetido a Cananor

,

ibid. aíHgnala-fe em algumas acçoés 8r,

conduz o primeiro corpo de exercito no at-

raque de Jafmapataó r,^j. he enviado con-
tra os Principes ligados do Malabar para

o Príncipe de Bardelle , e he ferido iC2.

enviado a Malaca confegue hum.a grande
vicforia contra o Rei de Achen , e torna

a Goa 5 onde fervio de grande foccorro

195.

Mello, (Martinho Affonfo de ) Governa-
dor de Baçaim , conduz hum foccorro ao

Forte d'AlTarin t. 4. 149.

Mello Coutinho
, ( Martinho Affonfo de )

mandado á China W2, 360. máo fucceiío

defta viagem 361. focccrre a Forraleza de

Pacen , e volta para o Indcftaô :^6i.

Mello-Juzarte
, ( Martinho AiFonfo de )

Bb ii man-
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inandado para hir conftruir hum Forte nas
Ilhas de Simda t. 3. 59. conduz hum
foccorro ao Rei de Cota, e dá caíía a
Patê Mafcar General do Çamorin 61. faz

tributário o Senhor de Calecare na coita

da pefjaria 6z. traição que lhe fazem os

. Oiííciaes da fua efquadra ibid. hum furio-

-n'zo furacão o fez dar á cofta , e he fei-

tho prezioneiro no Reino de Bengala ,
pro-

curando falvarfe , o tornaó a apanhar

65. vê oíFerecer hum dos feus fobrinhos

em facrificio pelos Sacerdotes dos ídolos

ibidem, he refgatado por feu tio Sampaio
ibid.

MELLOjCSimaó de) Governador de Mala-
ca , recorre a S. Francifco Xavier na con-

juntura do cerco de Malaca, e fegue os

confelhos do fanto r. 3. ^66,
Mello , ( Simaó de ) vai crufar nas Maldi-

vas t. :5. 59. prende Pedro de Maícare-

nhas, e o conduz prezioneiro a Cananor

MuLLo 5 ( Simaó de ) queima 20, embarca-

ções inimigas com a Cidade de Chatua
r. 3. 67, cruza na cofta com felicidade

71-
Menaique , ( índio ) fiel a Albuquerque lhe

fez bons ferviços t^^Z. 6^,
Mendonça, ( Fernando de) comanda huma

galera em huma acçaó contra Aga-Mahmud ,

i. ^. 338.
Men-
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Men-dokça
5 ( Chriílovaó de ) enviado C-o-

vernador a Ormus t. 3. 59. ati conduz
Reis Ser?ph , 63.

MtNDONÇA, (Francifcode) enviado, por Mexia
ao encontro de Lopo Vás de Sampaio r.

^ 28.

Mendonça, ( Joaó de ) Governador das ín-

dias t. 4. 115. fuâ refpoíla aos Embaixa-
dores do Çamorim ibid. faz prender Do-
mingos de Mefquita e o livra 116, feu

elogio ibid.

Menezes , ( D. Aleixo de) comanda no In •

doftan na auzencia do Governador Geral
t. 2. 328. naó pode foccorrer Pedro de Me-
nezes atracado por Aga-Mahmud

,
por

cauza da calma ^^(3.

Menezes
, ( AtTonfo de ) enviado a Bacica-

la para ali exigir o tributo t. 2. 2-74.

obtém o que quer por cauza .da chep;ada

do Governador Geral Diogo Lopes de
Sequeira 2-^5.

MENEZES
5 ( D. Duarte de ) chega ás ín-

dias por Governador r. 2. 339. toma pof-

fe do Governador das índias 342. envia
feu irmaó D. Luiz a Chaul , ibid. tira a
Governo de Chaul a Henrique de Me-
nezes fobrinho de Sequeira , e o dá a

Simaó de Andrade , ibid. vai a Ormus
e deixa-fe vencer pelo dinhe'ro de ferapb

'^55' ]5^' ^ o livra da prizaó ^^^6. envia

á China Martinho AíFonfo de Mello Cou-
ti-
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linho 3<30. he rendido por D. Vafco da
Gama ÍJ93. movimentos dos feus Parti-

diftas para fazerem durar o feu Governo
depois da mone do Gama , reprimidos

por Lopo Sampaio 401. feu naufrágio e

íua morte , ibidem.

McKEZEs, ( D. I©-rge de ) dá foccorro a An-
dré de Souza nialtraiado por Aga-Mah-
mud t. 2. :537. combate peíToalmente com
Aga e o faz fugir ,

:^ 38. retira-fe muito
maltratado ibid. defembaraíTado de huma
acçaõ pelo Governador D. Henrique de

Menezes 404. aílignala-fe no attaque das

linhas de Calicut , 417. queima hum pof-

10 coníideravel na vizinhança defta Cida-

de t. 3, 3. he menos feliz na fegunda

acçaõ ibid. enviado Governador as Mo-
lucas 12. acha-fe na tomada de Bintam 20.

fuás diiferenças com D. Garcia Henriques

45. embaraíTa-fe com os Caílelhanos ibid.

obriga-os a fazerem huma paz vergonho-

za 51. fufpeito de ter envenenado o Rei de
Ternate de accordo como Cachil d'Aroes ,

^2. cmbaraíía-fe com o Cachil d*Aroes

,

ibid fuás violências contra o Cachil Vai,-

dua 5 54. fua barbara crueldade contra

os chefes da povoação de Tabona , 55.
faz cortar a cabeça ao Cachil de Aroes

,

ibid. hc rendido por Gonçalo Pereira 93,
he prezo ibid, rr^n^pof:. do em ferros pa-

ra Poicugal , e depois defterrado para o Bra-

zil onde morreo r. :^, 82, M^-'
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Menezes, (Henrique do, fobrinho de Sequei-

ra) deixado para fer Governador de Chaul
r. 2. 337. defpojado do Governo de
Chaul por D. Duarte de Menezes 342.

Menezes
, ( D. Luiz de ) irmaó de D.

Duarte , chega ás índias com as Provi-

zoés de General do mar r. 2. 339. he
enviado a Chaul 342. vai em foccorro de
Ormus 351. aprczenta-fe defronte da Ilha

de Queixome , obriga o Rei a pedir a paz

352. e a tornar a Ormus 352. leu dezen-

tereíTe 353. procura fazer morrer Seraph
por traição 355. embaraíía-fe com D.
Duarte feu irmaó

,
parte para hir crufar

pelo mar Roxo 355. 356. perde hum navio

da fua efquadra 357. íeu naufrágio e fua

morte 401.
Menezes

, ( Pedro da Silva de ) metido a pi-

que por Aga-Mahmud c. 2. 3^6.
Menezes

, ( António da Silva ) leva foccor-

ro a Diu no primeiro cerco t. 3. 224.

Menezes ( António da Silveira ) cunhado
de Nuno da Cunha , he feiro Governa-

r.. dor de Diu t. 3. 2C0. refponde altivamen-
' te ás propoziçoés do Sulraó Mahmud Rei

de Cam.baia ibid. prepara-fe como hom.em
hábil para deíFender a Cidadela 205. elo-

gio do feu valor no cerco ic6. e feguin-

tes. Francifco primeiro Rei de França
manda pedir o feu retrato a Portugal ibid.

he nomeado Governador das índias , e re-

ti-
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lido em Portugal por huma intriga de Cor-
te 267.

Mekezes, (Aires Telles de) dá foccorro a
Roftumccaõ , e faz levantar o cerco de
Baroche t. 4. 145.

IV^Ienezes, ( D. Diogo de ) crufa fobre a
Coíla do Malabar, deftroe os Eftados do
Çamorim , faz com que eíle o reipeite ,

e o impede de declarar-íe pelos Príncipes li*

gados t. 4. 178. desbarata a frota do Çamo-
rim comandada por Catiproca 194. e con-

duz foccorro á Fortaleza de Challe , ico.

conduz hum novo foccorro a Challe , e

chega muito tarde 210. recolhe o Gover-
nador e a guarnição de Challe que o Rei
de Tanor tinha attrahido a íi , ibid. he
feito Governador General pelas fucceíToés

JvIeneze^, (D. Henrique de) vaias índias

com Provifoés de Governador de Ormus
t. 2. 4CO. he feito Governador de Goa
por Gama , e porque ibid. fuccedeo a Vaf-

co da Gama no Governo Geral ibid. feu

elogio 5 402. luas primeiras refoluçoés

,

prova da fua modeftia e da fua virtude,

ibid. faz guerra aos piratas 403. faz enfor-

car Mamale que fe mtitulava Rei das

ATaldivas 404. rezolve-fe a caíligar o Ça-

morin 407. loma-lhe a Cidade de Panane
e a deftroe ibid. queima muitos navios

no porto de Calicut 408. attaca Coulet-
te ,
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te , roma-a e poem-lhe fogo 409. vai Icc-

correr a fortaleza de Calicuc fiuiada pelo

Çamorin 414. desbarata os inim^í;os e faz

levantar o cerco 41"^. recufa a paz cem
as condições que o Çamorin propunha
4ip. faz faltar a Fortaleza de Caiicut ,

€ fe retira 420. carta que efcreve ao Go-
vernador de Ormus Ibbre as fuás concuf-
íbés 422. faz grandes preparativos para

Lum dezignio particular, 42 3.conjecturas fo-

bre eíle dezignio r. 3. 2. poem-fe no mar
com huma poderofa frota 3. fua morte ,

e feu redraro 4.

Menezes ^ ( D. Fernando de ) filho do Vi-
ce-Rei D. Affonfo de Noronha he de-

zatiado para Duello por Jerónimo de Caf-
rello Branco

,
por ter folicitado contra el-

le o feu emprego em favor de outro t.

4. 7. comanda a vanguarda Fortugueza na
.acçaó contra o Rei de Chambe t. 4. 2Z.

deixado em Cochim para governar na au-

zencia do Vice-Rei feu Pai ibid. crufa fo-

bre a cofta da Arábia, e he obrigado a

retirar-fe com injuria á vlfia da Cidade de

Offar 73. e feguintes. alcança huma bela

viífioria das Galeras Turcas comandadas por

Alechelubi 1^8.

Mekezes, ( D. Fernando de) deílingue-fe em
huma fortida no cerco de Diu t. 3. 341.
he m.orto 342.

Menezes
, ( D. Fernando Telles de ) con-

duz
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dus hum foccorro a Chauí t. 4. lyó, "he

Governador Geral pelas fucceíToés 25^.
faz reconhecer nas índias Felippe Teguti-

do Rei de Efpanha em Rei de Portugal,
tem todo o merecimento , fem por ifío

fer recompenfado ibid.

Menezes
, ( D. Garcia de) enviado ás Mo-

lucas para lucceder a Jordão de Freitas r.

3. 439. foccorre Malaca , fua morte ibid.

e feguintes.

Menezes
, ( D. ]orge de Menezs Bnroche )

crufa fobre a coíla do Malabar . onde taz

deftruiçaó depois da retirada do fegundo
cerco de Diu t. 3. 558. Arruina a Cida-

de de Baroche e delia toma o apelido de
Baroche 368. paíTa a Ceilão , e he desba-

ratado por Raju r. 4. 114. he n^andado

para guardar as paííagens da Ilha de Goa
na ultima guerra do Idalcaó 1^9. fubititue

Luiz Freire de Andrade no Governo de

Chaul 191.

Ment-zes, ( D. Jorge Telles ou Tello de)
deftingue fe no attaque das linhas de Ca-
liciit t. 2. 417. retém algiiiis paráos ini-

migos no Rio de Bacalcr r. ^. 3. pede
foccorro a Lopo Vas de Sampaio contra

o Cutial do Camorm r. 3.9. he nomea-
do Governador General pelas fucceíToés o
que fe fruílrou por cauza da fua auzcn-

cia 386.

Menezes
, ( D. Luiz de ) aííignala-fe na

ac-
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acçaõ contra Caciproca r. 4. 194. e condu-
zindo hum foccorro a Challe 2CI.

Menezes
5 (D. Pedro de Sá)defl:roe hum

Pirata que crufava nas Maldivas t. 4. 122,

toma a Cidade de Bracalor e naó poude
confervar-fe neila 15O.

Mekezes
5 (D. Simaó de ) Governador de

Cananor, deílingue-fe no attaque de Pa-
nane, recuza o azilo a Pedro de Mafca-
renhas t. 3. 55. recebe-o prefioneiro na Tua

Cidadella 36. Livra-o e fe declara por elle

37*
RIenile-Hek 3 ou David filho da Rainha

de Saba e de Salomão, fegundo a rradiçaó

dos Abilíinos r. 2. 431.
Mercar

, ( Cid. ) enviado pelo Rei de Nar-
íinga, deixa-íe enganar pelo Idalcaó que
o fez aílacinar r. 2. ^05.

Meriam
, ( Cid-Meriam ) Abiííin faz hum

artaquc im.previfto á Cidade de Dilman ,

dezafia para duelo Garcia Rodrigues de

Távora, he morco t. 4. 11 o.

MtRis, ( o ) navio do Sulcaó ou Caliphe

do Egypuo tomado por Vafco da Gama t,

I. 157. navio de Melic Jaz metido a pi-

que por Afioafo de Albuquierque 314.

Mesquita, (Diogo de ) lua aventura e ília

prizaó r. 3. 65. fua conftancia pela Re-
ligião, ibid. fere fultaó Badur i<;4. fa-

\à-[e s. nado depois de hum vigorozo com-
bate , ibidem.

Mes-
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MESQUITA, ( Diogo Lopcs de ) Governador

nas Molucas t. :^. 452, embaraíía fe com
o Rei Aeiro e porque , ibid. jura paz
com elle 4^2. Manda- o aífaííinar 4:5^. cruel-

dade que ufa com o corpo morto 454.
lie enviado das índias a Ternare por or-

dem de ElRei de Portugal para ali íer

punido deíle alTacinio , e he aíTucinado el-

le mefmo pelos moradores da Ilha de Ja-

va 436.
Mesquita, ( Domingos de ) enviado contra

os Malabares de Calicut t. 4. 115. lua

barbara execução íbid. he poílo em pri-

zaõ por Joaó de Mendonça ^ e he iivre ií6.

Mesquita
, ( Lopo de ) ioma hum navio de

Mouros 5 apanha huma terrivel tcmpcTta-
de , e perde feu irmaó por querer íalvar

o feu thefouro c. 3. 6^,
Mexia

, ( AíFonfo ) Vedor da Fazenda na
índia une-fe com Lopo de Sampaio con-

tra Pedro Mafcarenhas t. 3. 7. feu cara-

(Pcer 8. emprehende abrir a terceira fuc-

ceílaõ 5 e faz reconhecer Sampaio 28. De-
Zordem que diílo fe fegue ibid. abre as

novas cartas de fucceffaó vindas de Por-
tugal , e faz declarar Sampaio Governa-
dor em prejuízo de Mafcarenhas ibid. he
feiro Governador de Cochin 29. oppoem-
le á deícida de Mafcarenhas e o fere ^4.

Juíliça que lhe faz ElRei de Portugal 81.
e fe^uintes. fuás violências provadas 85.

Mir
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MicA^T, íeito Rei de Quiloa , e he ce^of-

to, t. I. 331.

MiNA^ ( S. Jorge da Mina) Cidade e for-

taleza íbbre a coíla de Aifrica t. i. 40.

MiNDANAo ( Ilha de ) r. 3. 170.

Mira-Mahmud 5 parente de Eadur , traba-

lha elTi:azmente em reduzir á obediência

muitos vaíTalos rebeldes defte Princípe t.

MiRAL 5 trahio Albuquerque depois da entra-

da de Goa t. 2. 61, punido 6^,

Miram , aípira ao Reino de Cambaia, en-

via Embaixadores a D. Luiz de Ataide

t. 4. 142. condições vantajozas que lhe

popoem 143. Vè todos os íeus projevílos

deftruidos , e como 151.

Miranda, ( António de ) deixado em Cei-

lão por Capitão do Porto t. 2. 27:5.

Miranda, ( António de Miranda d^Azevedo )
mandado por Sam.paio para hir crufar com
huma efquadra para o mar Roxo , he
privado de huma parte dos feus navios

pelo Governador Geral D. Henrique de
Menezs , t. 3. 60. vai crufar no eftreito

de Meca com huma frota de 20. navios

64. queima a Cidade de Zeila , faz algu-

mas prezas ibid. he deixado em Goa Co-
mandante por Lopo Vás de Sampaio 67.
<^ueima muitos navios fobre a coíla , e
deftroe huma frota de Calicut 71.

MisiR ,( Cha-Mifir) afogou Toruncha por or-

dem
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dem de SerdpH r. 2. :*^^. ajufta-fe com
D. Luís de Menezes para fazer morrer
Seraph e Reis Saladiíi , ibid. apodera-fe

do Governador :^^6. he obrigado a fugir

357-
Missionários , da Ordem de S. Francifco

enviados ás índias com Pedro Alvares Ca-
bral r. I. I5<3.

Missionários tirados de diíFerentes Ordens,
vaò para o novo mundo com as frotas

Portuguezas , feus fucceíTos t. 3. 405.
Missionários da Ordem de S. Domingos

fundados em Goa t. :^. 405. feu zelo

ibidem.

MISslo^JARlOs da Ordem de S» Francifco ef-

tabclecidos em Goa e em Ceilão t. 5. 405-.

feu zelo ibid. chegaó á China t. 4. 224.

Missionários , da Companhia de Jefus nas

índias t. :^. 271. 405. na Ethyopia t. 4.

96. no Brazil t. 5. 4(35. em Gongo ibid.

no Monomotapa t. 4. 227.

Missionários Seculares t. :^. 406,

MocRiN Rei de Lafah , apoííou-fe das Ilhas de

Babarem e de Elcatif , feu valor em as

defender t. 2. 329. he ferido e morre

três dias depois 333. fua cabeça he leva-

da a Ormus ao Rei em triunfo ibid.

MoDEi.iAR 5 nome dos fenhores da Ilha de

Ceilão. Modeliar apanhado por António

Moniz Barreto que lhe faz cortar as cur-

vas r. 3. 415. e feguintes. o Modeliar

acon-
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aconfelha a Madune que faça huma trai-

ção a Barreto 416.
MoGOLEs ou Mongules , fua origem t. ^,

138. apoderaó-fe do Reino de Delli no
Indoftan , ibid. entrai no Reino de Cam-
baia 143. faó rechaíTados por Badur 155.

devidem-fe, e entraó no Reino de Ben-
gala 186. Senhoreaó-fe do Reino de Cam-
baia t. 4. 211. e depois de todo o Rei-
no do Indoftân 2B3.

MoGOLE , Principes dos Mogoles refugiados

no Reino de Cambaia, procuraó aprovei-

tar-íe das divifoens deíle reino , para fe

apoderarem de huma parte t. 4. 107.

ajuntaó-fe a Chinguifcaó , ibid. cercão

Roftumecaó em Baroche , faó desbarata-

dos por Aires Telles de Menezes 145.

ibid. voltaó fobre Baroche e expulfaó

Roftumecaó , ibidem,

Mojatecaó conduz i3c^ooo. homens a Ru-
mecaõ durante o cerco de Diu t. 3. 332.
poem-fe em fugida depois de fer deftrui-

do Rumecaõ 354.

MoLANA ou Chefe da Religião , falva o
herdeiro do Rei de Pacem dezapoílado ,

1
elle o conduz ao Indoftan , e o reftabelece

pela intervenção dos Portuguczes t. 2.

309.
MoLucAS 5 ( Ilhas ) fua defcripçaó , fua íin-

gularidade e coftumes de feus moradores

t. 2. 373. e feguintes. Reis das Molucas
e
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e Ilhas vezinhas ligados contra -os Por-
tuguezes r. 5. 105. cauza das de.:ordens

dos Porruguezes nas Moiucas 4^7.
Mombaça , lua defcripçaõ r. i. 96. traição

que o Rei de Mombaça faz a Vafco da
Gama 97. eílc Rei incomoda o Rei de
Meíinde 271. he obrigado a fazer huma
paz fingida cora o Rei de Melinde 272. o
Rei de Mombaça faz-fe tributário pelo

medo que teve de Nuno da Cunha , e fu-

bíeva-fe na occafiaó das moleftias que
afflligiraó a frota defte General t. 3. 75.

MoMoiA , Rei de Momoia na Ilha de Mo-
re , favorece os Portuguezes , baptiza-fe

em Ternate trabalha na concervaçaó dos

feus povos r. 5. 107. fitiado em Momoia 5

defende-fe com valor ibid. íua piedade bar-

bara a reípeiro de fua mulher e filhos

íbid. fua cobiça pelo martirio ibid.

Monçaõ , termo para fignificar os ventos re-

gulados t. I. 117.

MoNCLAROs, ( Jefuita ) acompanhou Fran-
ciíco Barreto á conquifli das minas do
Monomotapa , t. 4. 228. reprehendido por
Manoel de Faria ibid. Juftificado pelo Pa-
dre Francifco de Souza 2^1.

MoNDRAGON, corfario Francez apanhado por

Duarte Pacheco , e folto r. 5. 464,

MoNGAs Reino tributário do Rei de Mo*
nomotapa , o Rei de Mongas rebelde , he
vencido e íobmetido por Francifco Barre-

to t. 4. 228. Mo-
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]VíoNo?íOTAPA 5 OU Benomotapa , Reino dx

Erhyopla baixa, fua deicripçaó ufos e col-

tumes de feus povos t. 4. 225.

jVIonomotapa 5 ( Rei ou Imperador de )
feu poder e luas prerogativas , t. 4. 225.

procura a alliança dos Portugnezes 226,

faz cortar a cabeça ao Padre Gonçalo da

Silveira , e depois aos feus caiumniado-

res 227. faz alliança com Franciico Bar-

reto e lhe concede o que lhe pede 228,

MoNRoi 5 ( D. Fernando de ) comanda o par-

tido que D. Gutierres feu Irmaó envia

para Pondá e he desbaratado r. 2. 251.

perde o feu navio nos baixos de Me-
linde ^9^. perde o Governo de Goa pe-

la fíia auzencia 4C0. obriga algumas ga-

leras Turcas da frota de Alechelubi a def-

pedaçar-fe fobre a cofta t. 4. 38. he dei-

xado por Francifco Barreto em Pondá

^ para o guardar 51. chamado a Goa , obe-

f dece com trabalho 53.

M0NR015 ( D. Guttierres de .) vai ás índias

Governador de Goa t. 2. 248. expoera
efta Cidade por huma louca paixaó 249,
fuás dezordens com Caldeira ibi. faz ir-

rupção fobrc as terras do Idalcaó com mui-
to máo eíFeito 25 1.

MoNROi 5 ( Joaó de ) artacado por 15:. fuf-

tas de Melic Jaz deftruio-as t. 2. 258.
MoN2AiDE , Mouro Tunezino unc-fe aos

Portuguezes t, i. 117. dá bons confclhos

Ce ao
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ao Gama , e lhe faz grandes ferviços ii8.

vem a Portugal com o Gama e faz-fe

Chriílaó 129.

M*:KAr»-BEG, abandona Carife , e palTa a

Conftanrinopla t. 4. 34. mandado para hir

a Bacon romar as galeras de Pirbec ibid. -

cabe na frota de D. Diogo de Noronha
ibid. combate com muita vantagem contra

Gonçalo Pereira Marramaque por cauza

da calmaria 35. he dezaprovado pela Por-

ta por naó ter conduzido as galeras ao
mar Roxo 36.

MoRAD , ( Mahmud ) abuza da aníloridade

que tinha tomado fobre o Rei per cauza

do adultério de fua mulher , foge depois

da morre do Rei r. 2. 352.

MoRAD 5 ( Reis ) fobrinho de Noradin defen-

de a Ilha de Babarem t. 4. 84. dá hum
íabjo confelho que naõ he acceito 85.

comba.rc com valor em favor dos Portu-

guezes ibid.

Moraes, ( Fe-nando ) deftingue-fe na guer-

ra do Rei do Pegu contra o Rei de

Ava 5 e ali morre t. 3. 262.

MoratecaÕ 5 enviado pelo Idalcaõ ás terras

de Bardes para as tornar a tomar aos Por-

tuguezes r. 4. 60. fuftem a retirada do
Idaicaõ confervando-fe firme no feu quar-

tel 2C7.

Moreno , ( Lourenço ) combate em favor do

Rei de Cochin t. i. 218.

Mo-
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IMosAMBiquE 5 lua defcripçaó t. i. yí,
!Mo^AMBiQUE, ( cheque de ) fua rraiçaó a

Vaíco cia Gam.i , c. i. 94. e íe^uintes,

he m.iis tratavel na chegada de Pedro z\l'

vares Cabral 141.

Mota, ( Anronio da ) hum dos primeiros

Portu^uezes ^-ae deícubriraó o Japaó z,

^ 44&.
Moura, (Jorge de ) Governador de Onor

crufa no eftreito de Meca r. 4. no. pot^m
os inimigos em fugida com o foccorro

conduzido por António Fernandes de Chal-
le, 198.

Moura, ( Joaó de ) conduz hum foccorro

ao force de Aílarin , t. 4. 149.

Mouros, e Mahomeranos efpalhados pelas

índias , feus esforços para perderem os

Porcuguezes e arruinar-lhes o commercio
r. I. 127. 145-. c. 2. 29. põem huma fro-

ta no mar contra Pedro Alvares Cabral

II
"

t. I. 151 . faó deítruiclos por Joaó da No-
va 152.

Mouros de Cochin difcurfo que lhes faz

• Duarte Pacheco , e o^ teraor que ihes inf-

^ pira t. I. 195-.

Movro 5 Guzarare Sabandar de Malaca , mu-
da a vontade do Rei, e do feu Miniftro

contra os Portuguezes t. 2. 29. entra na
conjuração do Bandara contra o Rei , he
obrigado a fugir 96. retira-fe para o Rei
de Pacem ibibem. falva-fe por hir a Malaca

Ce ii le-
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lev.ir a noticia da chegada dos Portugue**

zes 5 e merecer o feu pcrdaó , he torna-

do a encontrar e attacado por Albuquer-
que 5 dcfende-fe como homem dezeípera-

do e he morto 97. Prodígio acontecido na
fua morte ibidem.

Muar , rio na vifmhança de Malaca , for-

tificado por Mahmud Rei defapoçado de
Malaca r. 2. 116.

Mundo novo, longo tempo defconhecido

,

e porque t. i. i.

Musa, ( Cachil ) filho do Rei Aeiro , acom-
panha feu Pai quando elle foi aíTacinado

t. 3. 435. livra-fe 454.
MusAiH 5 genro de líuph Cheque de So-

fala 5 inimigo dos Portuguezes cauza guer-

ra e a ruina dos feus t. i. 278. e feguin-

tes.

MusCADA 5 arvore que dá a Nós Mufcada
fua defcripçaó t. 2. :574.

MuSTAVHA 5 e Sofar parentes de Reis So-

limaõ , vingaõ a fua morte em Haidarin ,

tenraó inutilmente fazerem-fe fenhores de
Aden t. 3. 61. vaó a Diu 112. forrificaó

efta praçca e tornaó inútil a tentativa

de Nuno da Cunha fobre efta Cidade ibid.

€ feguintes. Muftapha depois defta acçaõ

vai aprezentar-íe a Sultão Badur, honras

que d'eile recebe 116. prezentes que faz

ao Sultaó 117. toma o nome de Rume-
caó 3 e porque ibid. he provido do Go-

ver-
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• vemo de Baroche ibid. dezafiado por Ma-
noel de Macedo , moftra fraqueza , acei'

ta o dezafio pelas reprehençoés de Badur ,

e por elle he impedido de combater , im-
pede Badur de hizer alliança com os Por-
tuguezes 131. intereíTa-fe pelo contrario

com a dos Mogoles , 132. e feguintes.

rrahio o Sultaó e le ajufta com o Rei dos
JVío^oles 5 Badur fuípeitando delle traiçaá

ordena cjue o matem , do que fendo elle

avifado foge para os Mogoles , rouba aa
Sultaó fugido as fuás mulheres , feus fi-

lhos e os feus thefouros , de que Badur
fe tinha apoderado 145.

Mythologia dos índios , fua relação com.
a Mythologia antiga t. i. 111. e feguin-

tes.

^^•

Nabanda 5 ( Praça da Carmania ) Aífonfo
de Albuquerque ali desbaratou dous fidal-

gos 5 Generaes de Ifmael Rei da Perfia
t. I. 36c.

Kagamel
5 ( Ilha de ) no Golfo de Bengala

t. 3. 62.

Nagotana
5 ( Rio e Povoação) o Governador

de Nagotana corta o caminho a Heitor
> da Silveira t. 3. 70. he desbaratado e a

W Cidade queimada ibid.

Nahu Rei dos Abiflins ou Imperador da

Ethyo-
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Ethyopia pouco favorável aos Porrugue-
zes t, 2. zv,6. e fcguintes. ^

\

Kaique , Senhor da Cofta da Pefcaria arof-

menta os Chrfftaós e faz prezioneiros os
Portuguezes de Púnica] que íe tinhaô re-

fugiado em fua caza t. 4. 41. aceita o
re{^are dos Portuguezes prezioneiros 42.

K.4IRF.S de Cochin fogem pela traição de
i-ium Caimaie parente do Rei de Cochin
r. I. 210.

K^AiREs
, ( linhagem dos Nobres índios ) feus

coftumes 5 e luas experiências t. i. 115.

Naires confagrados 114. Naires de Cali-

cut vantagens que alcançarão fobre o
Mitrechal r. 2. 11.

"Naires confagrados ao Príncipe de Bardel-

ie , feus esforços para vingarem a fua

morte r. ^. 7j(j^. daô muitos aíTahos a Ci-

dade de Cochin ibid. e fegumtes. t. 4.

8. hum delies alTacina o Rei de Cochin

Kaire confagrado á Cidadella de Cananor ,

avifa de tudo o Governador da praça t.

4. 120.

IlíÍanto Porto da China t. 2. 279
Naramuhin fobrinho e herdeiro do Rei de

Cochin 5 defende a entrada da Ilha de'

Cochin ao Çamorin t. i. 178. fua valen-

tia ibid. íua morte e a dos feus fobri-

nl>os 180.

Narsinga, (Rei de) feus Eílados e feus

en-
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entereíTc-s t. i. 2^4. 240. vingança que el-

le toma dos Mouros íeus valTalos que fa-

ziíó conirabando 2^4. envia liuma cele-

bre Embaixada ao Vice-Rei D. Francifco

de Almeida 240. Recebe huma da parre

de Aíron lo de Albuquerque t. 2. 54. De-
clara guerra ao Idalcaó , e faz pazes com
elle por temor dos Portuguczes ^6. Tor-
na a fazer guerra ao Idalcaó em favor

dos PorcuiTuezes 80.

Nafsinga, ( Chriílna Rei de Naríínga ) faz

pazes com o Idalcaó r. 2. :55p. dá aziio

a Azedecaó que o abandona iy6. e fe-

guinres. morre em huma batalha que lhe

deraó o idalcaó Nizamaluc e os outros

Príncipes feus alíiados t. 4. i'^6.

Narsinga, ( clous Principes de Narfinga her-

deiros de Chriftna ) naó cuzaó tomar o
titulo de Rei depois da morte defte Mo-
narcha , o mais moço fe fez vaíTilo do
Idalcaó r. 4. IJ7. e o mais velho fe liga

com D. Luiz de Ataíde zc6. Bela acçaó

do Rei de Naríínga Chriífna , atrahUlo á

coíla da Pefcaria por hum Português ar-

renegado 77.
"Navegação dos Antigos imperfeita t. i. 2.

Navegação imperfeita no tempo dos defco-

b rimemos t. i. 8. •^

Naubeadarin 5 fobrinho e herdeiro cio Ça-

morin favorável aos Portuguezes t. i. 172.

Prudência das fuás reprezentaçoés ibid.

faz-
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faz concluir a paz 188. fufpende a deter*

minaçaõ de huma nova guerra ipi. feus

vaós esforços para entrar na Ilha de Co-
chin 200. e feguintes. Desbaratado em
Cranganor por Diogo Soares de Alvaren-

ga , e depois pelo Rei de Tanor , zz^.

224. 225. entermete-fe para a paz e a tra-

ta com D. Garcia de Noronha 198. fuc-

cedeo ao velho Çamorim íeu Tio , traíla

de novo com os Portuguezes, concede-

Ihes hum lugar em Calicut para huma Ci-

dadella , e envia feus Embaixadores a Por-

tugal 199.

Naubeadora 5 ( fobrinho de Trimumpara )
feito Rei de Cochim em lugar do Tio r.

I. 242. metido de poíTe com pompa 245.
reconhcce-fe tributário de Portugal e per-

mite que conftruaó huma nova cidadella

245. fuftentado contra o feu primogénito

por AíFonfo de Albuquerque t. 2. 84.

Naufrágio de hum dos Navios da frota

de Magalhães 5 chegado as Molucas t. 2,

384.
Nautaques, Corfarios Árabes t. 2. 247.

Nazermaluc , OiHciai do IdalcaÕ vem a Pon-^

da com hum exercito t. 4. 60, he atta-

do e deftruido por Francifco Barreto 61.

torna a Ponda c reftnbelece a fortaleza

depois da partida do Vice-Rei ibid.

Negkos de Aíirica t. i. z6. fcu carader 27.

feu commercio com a Europa antes dos
tem-
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tempo> dos defcobrimentos ibid. fua ad-

miração na chegada dos Porcugiiezes ibld.

DiiBcuIdade que tiveraó no princip-o , de
tratar commercio com elles. ibidem.

Nestorianqs inteftaó a Ethyopia com os

feus erros t. 2. 4^6,
Nilo, a lua nafcenre porque foi defcoberta

t. 2. 436. Projecio de D. Aífonlo de Al-
buquerque para o mudar ibid.

NiNAcHETu 5 favorece os Portuguezes cm
Malaca t. 2. 11 1. lie feito Bandara oa
Chefe de índios Gentios 114. aííignala-

fe na batalha contra Patê Ónus , 168. he

deporto do feu emprego por Jorge de Al-

buquerque 205. queima-le vivo á maneira

dos índios Gymnofophiftas , feu difcurfo

nefta occaziaó 206.

KiZamaltjc 5 hum dos Tyranos que fe ele-

varão no Reino de Decaó recebe os Por-

tuguezes em Chaul , faz-fe tribut -rio , e

paga o tributo a D. Francifco de Almei-
da r. I. 371. confente que os Portugue»

zes faíTaó hum forte em Chaul , e lhe

adianta a execução r. 2. 335.
NizAMALuc primeiro do nome, implora o foc-

corro de Lopo de Sampaio contra o Rei
de Cambaia , e he loccorrido a tempo t,

3. 68. põem em pé hum poderozo exer-

cito contra Malucaó em favor de Ibrahim,

filho do Idalcaõ e de fua Irman 173. ef-

tabeleceo efte fobre o Throno ibid. ref-

pon-
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ponde habilmente ás negociações fecretas

de Badur , fem fe embaraííar com os Por-
íuguezes i88. renova o tratado de allian-

ça com D. Garcia de Noronha 237. põ-
em -fe em movimento para accommodar
os vaííaiios rebeldes , e he contrariado pe-

lo Governador de Baçaim 265. he desba-

ratado recorre á juftiça de D. Eílevaó da
Gama , que lha faz medeando bum au^-

mento de tributo ibid. faz morrer Inel-

maiuc e Çabibatecaó , e retém Mealle prc-

zione'ro contra a té drtda t. 4. ^1. mor-
re depois de 58. annos de reinado , 61,

feu elogio 61. recomenda o feu herdeiro

a Simiaò Peres Português arrenegíido de

quem fe tinha confiado inteiramente ibid.

NizAMALuc fegundo do nome , he deixado

na tutela de Simaó Peres Português ar-

renegado r. 4. 6:5. liga-fe com Cotamaluc
contra o Idaicaõ ibid. cerca huma praça

do Idaicaõ e levanta o cerco ibid. nega
a Francifco Barreto lugar para hum novo
forte em Cbaul, pertende elle mefmo conf-

trujlo 64. fabedcria da fua condu6la nef-

te negocio ibid. e feguintes. Une-fe com
o Idaicaõ e Cotamaluc contra o Rei de-

Narfmga 135. faz-fe Senhor de Bifnaga

depois de huma grande vi6loria , 1^6. e

feguintes. entra na conjuração geral dos

Frincipes ligados contra os Portuguezes

137. morre envenenado pela fua concubi-

na 155^ Ni-
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1

NíZAMALuc, (a concubina de NizamrJuc íe-

gundo) envenenou-o porque tinha feiro vo-

to de tornar a receber a Tua primeira e

principal efpoza ibid. faz reconhecer o fi-

lho que elle tinha tido por feu herdei-

ro 156.

KizAMALrc Terceiro do norre , entra nas

viftas do feu anteceffor , tocante a con-

juração dos Prmcipes índios ligados con-

tra os Ponuguezcs t. 4. 15Í3. o fegredo

he menos bem guardado na fua Corte que
na do Idalcaó

,
poem-fe em campo , (^eÇ-

cripçaó do feu exercito 169. e feguintcs.

íeu bom diíio a cerca da forraicza de

Chaul 5 e refpofta de Farratecaó 172. pro-

cura fazer divcrloés fazendo corfos para

Damaó e Bnçaim , 176. concebeo ciú-

mes do Idalcaó pelos avifos de fua ir-

man , efpoza do Idalcaó 187. Solicita o
Çamorin a enviar-lhe a fua frota 189. faz

pouca eftimaçaó dos Malabares que o Ça-
morin tinha envia'^0 em feu foccorro 19T.

dá feus plenos poderes a Farratecaó para

tratar da paz, e o faz depois prender por

íuí'peitas de que eflava con^prado 192. as

diverfoés lhe aprovcitaó pouco 199. refol-

ve-fe a dar hum aíTalto Geral , e o dá 202.

faz pazes com o Vice-Rei 204.

Nogueira , ( António Ge)dcfpac'-:ado por Af-

fonfo de Albuquerque e Duarrc de Le-

mos 5 refrefcou o forre de Socctora r. 2.21.

No-
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Nomes , poílos ás terras novamente defco-

bertas , e uzo dos Navegantes para os

applicar t. i. 89. diverfos nomes dados
neíla occaíiaó. ibidem.

NoN 5 Cabo de Nam , porque aflim chama-
do t. I. 8.

NoRADiN
5 ( Reis ) Miniftro do Rei de Or-

mus. Reípofta altiva que lhe faz Albu-
querque t. I. 1524. envenenou o Rei Ceí-

ladin 5 e põem Foruncha em lugar delle

r. 2. 212. chama da Perfia íeus fobrinhos,

ibid. fugeiçaó que recebe de hum delles

chamado Hamend , ibid. favorece-o Al-

buquerque para fe tirar da tyrania defte

íobrinho, 214. he obrigado por D, Gar-
cia de Noronha a entregar toda a artelha-

ria da Cidade 219.

N0RADIN5 (filho de Reis Nordm ) ingrato

a Albuquerque , e preftes a matallo , dei-

taó-lhe o braço fora r. i. 328.

NiricaÕ 5 General das tropas do Idalcaõ ,

diffuadio-o da Guerra contra os Portugue-

zes r. 4. 166. vem acampar-fe com a

frente das tropas no paíTo de Benaftarin

,

170. prepara as fuás batarias 173. faz-fe

fufpeito ao Idalcaó 188. entra em huma
conjuraçnõ contra o Idalcaô ibid. he poílo

em prizoés ibid.

Noronha 5 ( D. AfFonfo de) deílingue-fe

no attaque do forte de Socotora , e ma-

ta Ibrahim que comandava nelie , 297. fi-

ca
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ca Governador cm focotora 299. paiT?i á

índia , e morre em hum naufrágio indo

tomar o Governo de Cananor t. 2. 77.
Noronha

, ( D. Anconio de ) deílinado por

Aííonfo de Albuquerque para lhe íucce-

der, em cazo de morte no ficio de Goa.

onde o havia íeguido t. 2. 46. toma o
forte de Pangin 50. he feito Governador
de Goa 5:5. fez largar fogo fora de tem-
po a hum armazém , e por ilTo defcobre

a retirada dos Portuguezes 68. comanda-
do para attacar Cufolarin , he ferido

mortalmente no combate 75. fua morte
e feu elogio 77. 78.

Noronha
, ( D. Garcia de ) fobrinho de

Aífonfo de Albuquerque enviado as ín-

dias comandando huma frota com as Pro-

vizoés de General do mar no Indoft.;n

t. 2. 143. 178. vai a Cochin expedir os

navios de Commercio ibid. mal ordenado
no negocio de Benaílarin he livre por
Pedro de Mafcarenhas 176, trata da paz
com Neaubadarin 180. tira a arcelharia

do Palácio e da Cidade de Ormus 218,
conduz a Goa os Principes ce^os de Or-
mus 219. fofre muitos dezagrados de Lo-
po Soares de Albergaria antes de partir

para Portugal 233.
Noronha

, ( D. Affonfo de ) filho do Mar-
quez de Vila Real , e Governador de
Ceuta he feito Vice-Rei das índias t. 4. 4,

El-
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ElRei o aumenta com honras, e lhe im-
põem hum confelho ibid. chega muito de-

preiTa para tirar a Cabral a vantagem de
tomar todos os Príncipes ligados fecha-

dos na Ilha de Bardelle r. :^, 405. faz

pouca honra a Cabral , e por ifto cauza

difgoílo 404. he bem recebido do Rei de
Cota t. 4. 6, naó faz paz nem guerra

com os Príncipes ligados 7. trata em fe-

gredo com o Çamorim , e com hum lilho

de ?vladune Rei de Ceitavaca , ibid. faz

partir huma frota para o eftreito de Me-
ca 5 ibid. chega a Goa onde he bem re-

cebido 8. chamado pelo Rei de Cota , paf-

fa á Ilha de Ceilão , íuas extoríoés e vio-

lências caufadas pela fua avareza contra o
Rei e os principaes Senhores 10. ibid. e

feguintes. marcha contra Madune, desba-

rarou-o e (c faz fenhor de Ceitavaca 12.

roubou o Palácio e' os Templos i^. falta

ás condições prometidas ao Rei , e torna

a partir para o Indoftan , ibid. e feguin-

tes. antes de partir fez toda a dellgcncia

para prender Tribuli Pandar fogro do

Rei 5 e deixa para iíTo ordens ao Go-
vernador de Columbo 14. indignação de

ElRei de Portugal por efta acçaó , e or-

<lena remedealla , mal executada 19. e fe-

guintes. caíliga o Rei de Chambe e vai

a Goa 21. envia hum foccorro a Ormus
25. dirpoem-fe para hir attacar a frota Ot-

10-
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romana ,
poem-fe no mar e torna para

traz 32. defpacha Francifco Barreto contra

hum Pirata Malabar para Cochin ^9. vai

pcíToalmenre a Cochin , 42. he rendido

por D. Pedro de Mafcarenhas 46,

Noronha, ( D. Álvaro de ) filho do Vice-

Rei D. Garcia conclue a paz com o Ça-
morim r. 3. 238. he feito General do
mar , em lugar de Martinho AíFonfo de

Souza 240. naó poude fer aprovado para

fucceder a feu Pai até a abertura das lu:-

ceíToés 255^. he Governador de Ormus ,

e avifa o Vice-Rei da tomada de Cati-

fe 4. 25-. fuítenta o cerco de Ormus con-

tra Pirbec 28. recufa o prezente que Pir-

bec lhe quiz fazer da efpoza de Joaó de

Lisboa Governador de Mafcate , indigna-

do por elle ter entregado efta praça , e
trata o refgate dos outros prezicneiros 51.

efcreve ao ViceRei para o avizar da re-

tirada do Cerco de Ormus 32. naufragou

e morreo na aguada de S. Braz com toda

a fua familia iio.

Noronha
5 (D. António de ) filho do V^i-

ce-Rei D. Garcia crufa fobre a coíla do
Malabar 4. 23. comanda de novo a armada
na cofta de Malabar , morre Governador
de Malaca 109.

Noronha
, ( D. António de ) neto prova-

velmente do ViceRei D. Aftbnfo , parte

de Portugal com as Provizoês de Vice-

Rei
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~~ Rei das índias t. 4. 208. faz pazes com

o Idalcaó 209. tem o defgorto de faber

a entrega da Cidadella de Challe ao Ça-
morim , e fem poder vingar-fe delle 210.

parte para o Reino de Cambaia , e fuí-

pende os progreííos do Rei dos Mogoles
e faz a paz com eUe 212. recufa a An-
tónio Monis Barreto o preparo que elle

lhe pedia para Malaca 216. A Corte, (6

pela queixa de Barreto , envia ordem de
o depor do vicereinado , 217. he depofto
com effeito pela imprudência do Arce-
bifpo de Goa executor das Ordens da Cor-
te ibid. miorre de difgofto no caminho com
a fua efpoza e D. Fernandes Alvares de
Noronha 218. Morte do Miniílro que ti-

nha enviado a fua depoziçaõ ibid.

Noronha , ( D. António ou D. Antaó de )
filho natural de D. Joaó de Noronha ,

irmaõ do Vice-Rei D. AfFonfo de Noro-
nha, he ferido no negocio contra o Rei
de Chambe 5 t. 4. 22. condus hum pode-
rozo foccorro a Ormus 25. faz-fe Senhor
de Catife 5 vai ajuntar-íe cora o Rei de
Baçora e naõ o pode confeguir por hum
eftratagema do Bacha Turco , comandan-
te deíía praça 2a. e feguintes. he envia-

do peio V^ice-Rei , para crufar junto do
Golfo Perílco , releva D. Álvaro de No-
ronha do feu Governo de Ormus 32. he

enviado por Francifco Barreto ás terras

de
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de Conçaó 5 para receber o? direitos 51.
recebe ordem de Barreto de os abando-
nar, e naó obedece fenaõ á fegunda ci-

tação 55, Governador em Ormus pela fe-

gunda vez 84. envia feu fobrinho D. Joaó
de Noronha para foccorrer a Ilha de Ba-
harem ibid. paíTa cUe mefmo a Bahareni
Só. faz adacinar o Governador de CatiFe

que atraiçoava 87. termina efte ne;^ocio

por huma Capitulação ibid. enviado por

D. Conftantino de Bragança para foccor-

rer Cedemecaó , desbarata dous Príncipes

IVIogoles
, porém naó poude obrigar Ce-

demecaó a entregar furrate 107. he poli:»

em prizoés pelo ^''ice-Rei que o livra , e
lhe dá fatisfaçoés 108. torna a paiTar para

a Europa com o Vice-Rei D. Conftanti-

no 109. torna ás índias em Vice-Rei
118. envia foccorro a Cananor 119. domou
a Rainha d*01ala e funda huma fortaleza

em Mangalor, 127. vinga nos Idolatras da
Ilha de Salfete as injurias feitas aos Chrif-

taós pela deftruiçaó dos Pagodes da Ilha

131. hc rendido por D. Luis de Ataide,
torna a partir para Portugal e morre no
caminho , feu elogio ibid.

Noronha
, ( D. António de ) he enviado

peio Vice-Rei D. Antaó Je Noronha pa-

ra comandar as frotas de dezembarque em
Cananor t. 4. 119. deftingue-fe muito nef-

ta efpecie de cerco 120. he feito Governa-
Dá dor
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dor de Cochin loS. elle era provavelmeti-
te hum nero do Vice-Rei D. Affonfo de
Noronha , e irmaó de D. António que foi

dezapoíTado do Vicercinado ibid.

Noronha
5 (D. Anconio de Noronha Catnr-

ras ) torna para a Europa com o Vice-
Rei D. Conftantino de Bragança t. 4.

109.

Noronha , ( Diogo de Noronha Corços )
toma o Governo da frota que comandava
D. António de Noronha

, quando eíl:e to-

ma o Governo de Ormus , t. 4. 3:5. vai

combater Morad-beg , e naó poude en-

contrar nem foccorrer Gonçalo Pereira

Marrnmaque por cauza da calma ^^. G fe^

guinres. acompanha o Vice-Rei na expe-
dição das Ilhas nírOv;adas 42. fuccedeu a

D. Diogo de Aimeida no Governo de

Diu 44. rompe os projeclos de Abixcaó
por huma acçaó viva , 45-. e feguintes.

huma palavra dita inconcideradamente ,

o impede de fer Vice-Rei das índias 46»

vai a Baçaim para cOnfer'r com Francif-

CO Barreto Governador Geral e o obriga

a abandonar a empreza de Damaó :^6,

trata o negocio da ceííaó de Damaõ com
Itimiicaó , e o conclue 72. acompanha o
Vice-Rei D. Conftantino ao attaque âeC-

ta praça , e tem toda a gloria defta jor-

nada 73. obzequio que faz ao Vice-Rei
:

nefta occaziaõ 74. he feito Governador
de

i
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de Damaó 76. acautelou M^.idre ÃLiluc que
fe difpunha a tornar a tomar Dimaó tor-

nando-o fu {peito a Cedemecaó que o faz

afacinar , 104. e feguintes. morre com os

créditos de hum grande Oiíicial 107.

NoRON-HA, ( D. Fernão Alvares de) mor-
re de difgofto no mar por caufa da de-

poziçaó do Vice-Rei D. Anto-nio de No-
ronha 218.

Noronha, (D. Garcia de ) rende Nuno da

Cunha , e vem ás índias em Vice-Rci r.

3. 116, retém os foccorros deftinados pa-

ra Diu 227. perde a occaziaó de fazer le-

vantar o cerco deíla praça ibid. fua con-

ducfa a refpeito de Nimo da Cunha 228.

Alegrixi que moftra com a noticia da re-

tirada de Solimaó reprehendida 234. íua

avareza criminada ibid. Paz vergonhoza
que faz com o Rei de Cambaia ibid. en-

via foccorro ao Rei de Cota 2:57. he pro-

curado pelo Çamorin , 2^8. faz p izes com
elle ibid. tenta em vaó fubílitulr feu filho

em feu lujzar no soverno 2^0. fua morte
ibid.

Noronha
, ( D. Joaó de ) filhe»-' natural do

irmaó de D. António de Noronha Gover-
nador de Ormus , enviado por leu tio pa-

ra foccorrer a Ilha de Babarem, mal acon-

celhado pelos feus Capitães , perde a oc-

caziaó de tomar as saleras Turcas t. 4»

84.

Dd ii ..No-
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Noronha, ( D. ]oa5 Rodrigo de) fuccedeo á

D. Garcia coutinho no Governo de Or-
mus t. 2. 351. faz prezioneiro Reis Se-
raph , e deixa-fe comprar pelo dinheiro

deíle 356. obriga o Governador Geral a
que o viííe e o livraííe ibidem, e feguin-,

tes..

Noronha, (D. Luis e D. Sebaíllaó de )
perde huma das fuás Galeras por huma
aventura íin guiar r. 3. 357.

Noronha
, ( D. Paio ) enviado pelo Gover-

nador de Ormus a Adem para foccorrer

o Rei de Camphar c. 3. 37$. fua fraque-

za ibid. e feguintes. impede o cíFeito do
foccorro enviado pelo Vice-Rei 379. he
mal recebido do Vice-Rei , e calie em
defprezo 381.

NoKONHA, Ç D, Paio ou D. Pclagio ) vai

de Portugal para fer Governador de Ca-
nanor , na eíquadra do Príncipe D. Conf-
tantino de Bragança t. 4. porta-fe mal no
principio a refpeito do Rei de Cananor e ;

dos feus Miniílros ibid. acha-fe muito em- .1

baraíTado e em vefperas de fer atracado )

80. he av* Tado de tudo pelos efpias que )

tinha na Corte do Rei de Cananor, 120. :

he rendido por Álvaro Peres de Sotomaior
121.

NoRVA , ( Forte de ) confervado e fortifica-

do por D. Luis de Ataide t. 4. 169.

Nova , ( Joaó da ) parte para as índias x:
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I. 150. defcobrc a Ilha da Conceição, e

dá o feu nome a ourra, ibid. e feguin-

tes. ganha huma bela vicloria contra o
Çamorim 152. torna para Portugal e def-

cobre a Ilha de Santa Elena 155.
"Nova 5 Ilha de Joaó da Nova, t. i. i^i.

Nunes, ( Pedro ) mandado as índias por In-

tendente paíTa na frota de Jorge de Al-
buquerque t. 2. 289. feu elogio t. :^. 8.

Nunes
, ( Gafpar ) acompanha Chriftovaó da

Gama na fua expedição da Ethyopia , ali

íc eftabelelTe , torna as índias com o Pa-
dre Gonçalo Rodrigues , he outra vez
mandado á Ethyopia com o caraéler de MU
niftro de Portugal t. 4. p2.

Oceano Atlântico , Ilhas do Oceano Atlân-

tico conhecidas pelos antigos com diver«

fos nomes , incógnitas até ao íeculo 14.

t. I. 21.

Offar, Cidade da Ethyopia, pertencente

aos Judeos , he tomada por Chnítovaó da
Gama t. 3. 258.

Official Efpanhol de hum grande nome,
porém de efpirito fraco comanda hum na-

vio Português , defcahe ao Brazil , e fe

faz pirata t. 2. 288.

Olala , vide Mangalor.
Olivares j (conde Duque de) politica ac-

tri-
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tribuida a eflre Miniílro

, para enfraque-

cer os Poríuguezes t. 4. 2:^7.

Omaum-Patcha ^ Rei dos Mogoles , faz á

guerra a Eadur Rei de Cambaia r. 3.

138. faz alliança com Crementina Rainha
de Chitor 140. afienhorea-ie de quazi to-

do o Reino de Cambaia 145. e feguin-

tes. procura a alliança dos Portuguezes

148. he rechaíTado por Badur, fuílentado

pelos Portuguezes 155. entra no Reino
de Bengala , he vencido por Tíercaá, e

obrigado a refugiar-ie junto de Cha-rha-
mas Rei da Perfia 187.

Onor 5 Cidade do Reino do Indoftan t. i;

2:53. Rei de Onor procura furprender Vaf-
co da Gama na fua primeira viagem 25^.

inquieto com o eftabelecimento que os

portuguezes fazem em Anchediv.i 233.
trará com Almeida peln mediiíçaó dos feus

IVliniílros ibid. entcreíTcs deíle Príncipe

ibid. incidente que perturba a paz 237.

e íeguintes. tornada a fegurar com À-1

meida por inicrvenraó de Timoia 238,

e feguinies. Saqueada e reduzido^ cinzas

por D. Luís de Ataíde r. 4. 151. Forta-

leza de Onor , rendida aos Portuguezes

por Capitulação ibid.

Okus, vede Pate-Onus.
Or , (Ilha de) Quimérica, r. 3. 4.4^'

Onwus , Ilha 5 Cidade e Reino do Golfa
Perfico t. I. 305. fua dcfcripçaó ^06. at-

ta-



DAS COIZAS NOTA V El?. 42 5

tacada por Albuquerque ^09. feita tributa-

ria pelo meímo ^i(j. cidc>Gella começada

320. fubleva-íe 326. atracada de r.ovo em
vaó 5 ibid. tomaila e iubrnctida por Albu-

querque 21^. a cid.-.de de Orn-.us queima-
da e dellruida peio Rei Tcrun-cha , em
ódio dos Portu^uezes :55o. tornada a po-
voar na tornada de Cha-JVÍah-mud {uccqC-

for de Torun-cha, fitiada e arruinada por

Pirbec t. 4. 29. Cidade e Reino tirados

aos Portu^uezes pelo Rei da Perila aju-

dado pelos Inglezes 2^0.

Ormvs 5 Pvei de Ormus , íucceííor de Clia-

Mah-mud , perde Catife ou El-Catif, e
corre rifco de perder Baharen , r. 4. 24.

e feguintes. retira-fe á Cidadella de Or-
mus na chegada de Pirbec , 25;. con ferva

a Ilha de Babarem peio íoccorro dos Por-

luguezes 84. Principe ce:^o de Crmus ,

reduzido a mendigarem Goa t.-5.284.

Orphazan , Cidade do Rei de "Ormus, fa-

queada e queim.ada por AíFonfo de Albti-

querque r. l. 309.

Oviedo
, ( André de ) Jefuita feiro Bifpo

de Heliopolis, coadjutor do Patriarcha da

Ethyopia, e fucceíTor em cazo de morte
. r. 4. 89. paiTa as índias 90. dali á Ethyo-
pia 92.he bem recebido do Tmperndor Cláu-

dio e dos Portuguezes qi^e ali eftavió ef-

tabelecidos ibid. co'^cebe pouca efperança

da converfaõ deite Principe ^ 92. exccmun-
gou-o

,
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gou-o ,93. he reprehendidopor eíle proce«

dimcnto ibid. corre rifco da vida, debaixo
do Império de Aaamus Se2;htd íucceíTor de

CJ.iUdio 5 e expoem-fe generofamente ao
n artyrio 5^5. faz-íe fuípeito a efíe Príncipe

<>6. morre no trabalho e fadigas deíla mif-

íaó ibid.

OuTEL, ( Pedro de ) crufa as coíias de Diu
t. 2. 328. he metido a pique por Aga-^

Mahmud 334.

P.

Pacem 5 Reino da Ilha de fumatra , o Rei
de Pacem concede a Diogo Lopes de Se-

queira a permiíTaó de planear hum padrão
r.os feus Eílados , r. 2. 26. recebe bem
Aiíonfo de Albuquerque , porém occulra-

niente faz falvar o antigo Xabandar de

Malaca que envia a Mahmud para lhe dar

avifo da chegada dos Portuguezes.

Pacem
, ( Rei de ) faquea a Feitoria dos Por-

tuguezes t. 2. 2S6, Manoel Pacheco en-

viiido para o punir , obrlga-o a pedir a

paz ibid, e feguintes. trahido pelos feus

vaílalos 3^3. expulfado dos feus Eílados,

fe refugia cm Malaca :^66.

Paclm , Pupilo filho de hum Rei de Pacem
dei^pojadu , he reíiabelecido por Jorge de
Altuquerque t. 2. 309. e feguintes.

Pacem , ( Forte de ) attacado pelo Rei de

Achen , defendido pelos Portuguezes com ,

va-
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valor , he abandonado ignorantemente no
momento da lua vi6ioria t. 2. 5^5.

Pacheco, (António) General do Mar em
Malaca , pertende fucceder a jcrge de

Brito no governo deíla Cidade t. 2. 1^6,

he feito preíioneiro pelo feu competidor
ibid. livre por D. Aleixo de Menezes
2^1.

Pacheco , ( Chriftovaó ) fua morte t. 2.

Pacheco
, ( Duarte ) paíTa as índias com

Pedro Alvares Cabral, e ali fe defting;ue

t. I. 187. volta com AíFcnfo de Albuquer-

que falva a vida a AfFonfo, ibid. he dei-

xado nas índias para defender o Rei de
Cochin 192. íua conduífa a refpeito do
Rei e dos Mouros de Cochin i(;ã., e fe-

guintes. fuás viéforias contra o Çamorin
197. torna para Portugal 226, honras q^ue

recebe 229. mal recompenfado dos feus ler-

viços 250. toma Mondragon armador Fran-

cez junto do cabo de Finisterra t. 5.

464.
Pacheco

, ( Manoel) enviado por Gar:ia de
Sá contra os Reis de Acben e de Paccm
t. 2. 286. Bela acçaó de 5. peíToas da fua

equipagem attacadas na fua Chalupa 287.
e feguintes. enviado no Rei de Achen ,

enganado por cíle pérfido Príncipe, per-

de o feu Galiaó e a vida r. 3. 9^.

Pacheco, ( Francifco ) defende-íe no forte

da
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da Cidade dos Rumes t. 3. 206. capltuaí

e fe rende 213. renuncia a fua Religião
para falvar a vida ibid. e feguintes. he pu-
nido peios mefmos Turcos 225.

Pacheco , ( Gabriel ) feu valor e fua mor-
te com a de Martim Vas feu amigo no
cerco de Diu t. 3. 221.

Padove, ( Bancos de ) Cachopos aílim chama-
dos lobre a cofta do Malabar r. 2. 41.

Padrqens eftabelecidos para torr.ar poíTe das
terras novamente deícobertas t. i. 34.

Paes (o Padre Paes Jefuita) caza de m.ui-

tos andcires que elle conllruio , admirável
pela fmgularidade t. 2. 435.

Paiva, ( AfTonfo de) enviado para defco*

brir os Eftados do Preíle Joaõ , fua mor-
te t. I. 54. e feguintes.

Paiva, (Gafpar de) he feito mordomo mór de
Goa por AfFonfo de Albuquerque t. 2.

53. he enviado para hir lançar fogo as

cazas no attaque de Malaca íc6,

Paiva , ( Franciíco Brito de ) o primeiro que
falta nos navios inimigos da Frota de Ha-
li-Cha , e ganha o premio propoftò r. 3.

Paiva , ( Triftaô de ) ofFerece foccorro a Ba-
dur, que fe afogou , aprezentando-lhe hum
remo t. 3. iç6.

Palignaro , ( Váo de ) t. I. 21^.

Paliport, (Váo de) t. i. 223.

Palurtj ( Váo de ) t. i. 216,

Pam í
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Pam

, pequeno Reino feudatario do de Ma-
laca t. 2. p9. o íiiho do Rei de Pam ,

genro de Mahmud aconfelha a guerra con-
tra os Portuguezes ibid. defende a fua
Cidade 104. taz-fe ValTalo de Portugal
261,

Pai , Rei de Pam , alliado dos Portugue-
zes tendo-íe ajudado com Mahmud íeii

fogro 5 o faz morrer comm>uiros por traição

t, 2. i6j. e feguintes. desbaratado por Pe-
dro Mafcarenhas t. 3. 21,

Panane , Cidade e caza de recreio do Ca-
morin he queimada por D. Franciíco de Al-
meida r. I. :50o. e feguintes.

Pansa , Aquirimo Príncipe de Congo inimi-

go dos Chriftaós , vencido por íeu irmaó
r. I. 70. fua morte 72.

Pandarane 3 viíloria ganhada a Pandirane
íobre os navios dos Mouros por Lopo
Soares de Alvarenga r. i. 227.

Pangim, (Force de ) na Ilha "de Goa, to-

mado por D. António de Noronha r. 2.

50. reílabelecido por Albuquerque 5:5.

tomado e reforçado de novo pelo ídakaõ
68. tornaJo a tomar ainda por Albuquer-
que 72. tornado a tomar Terceira vez pe-
lo meímc 86.

Panthera enviada ao Papa por ElRei D;
Manoel t. 2. 231.

Pantoja
5 ( Franciíco ) recufa fuccedcr a Ra-

belo no Governo de Goa t, 2. i2p. quer

lor-
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tornar, porem de balde ibid. defpacbado

por Afroiífo de Albuquerque a Duarte
de Lemes 22.

Papous , ( Ilhas dos Papous ) t. 3. 105-.

Parabram^, Deos dos índios r. i. 109,

Par AO , eipecie de batel t. i. 179.
Paravas ^ Chriílaós da coíla da Peicaria t<

4. 40.

Parias, caftas dos índios t. i. 114.

Parles , ( Rei de ) junra-fe com os Por-

tuguezes e põem a ultima rnaó á fua vi-

toria fobre os Acbenezes t. 3. 375.
Parkel 5 Abyífins expulíos deíle poílo por

António Monis Barreto t. 4, 74. por Nu-
no velho Pereira 184.

Passaporte notável dado por hum Portu-

guez a hum JVlouro da Cidade de Gidda
t. 3. 154. bela acçaó de Diogo da Silvei-

ra neíTa occafiaó ibid.

Patane , Cidade e pequeno Reino das ví-

fmhanças de Malaca ; o Rei de Patane
acudindo a foccorrer a fua Cidade he mor-
to t. 2. 372.

Patanes entraó no Indoílan com os Mo go-

les r. 3. 139.

Pate-Onus , arma huma frota contra Mala-

ca t. 2. 159. defcripçaó defta frota ibid.

e feguintes. Desbaratado pelos Portugue-

zes, Defcripçaó defta acçaó 164. e feguin-

tes.

pATEquiTiR , he feito Xabandar de Malaca^
tem
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•tem o lugar de Vtemuris r. 2. 122. jun-'

ra-le á viuva de Vtemuris para a vingar ,

e cauzou-fe com a filha ibid. queima o
Quartel dos Quitins e dos Chatins 125,

rira a malcara e infulta Malaca 149. he
obrigado duas vezes nos feus entrinchei-

ramentos , e falva-fe na Ilha de ]ava 15O,

157.
Patequitir , ( filho de Patequit»r ) aprefio-

nado em hum junco, livra-fe r. 2. 155.

Peçanha, ( Manoel") eftabelecido Governa-
dor da Fortaleza de Anchediva t. i. 239.
ali fe defende contra as tropas do fabaia.

comandadas por hum Portuguez arrene-

gado 257. feu parecer fobre a difpoziçao

00 atraque de Calicut t. 2. 7. confelho

que elle da ao Marechal 11. he morro na
acçâõ de o deíFender 12. morte de léus

filhos 7.

Peçanha
, ( António ) defende o Baftiaó de

S. lorge no fegundo cerco de Diu t. 3.

307. bela acçaó de Peçanha 335.
Pedir, Reino da Ilha de fumatra, o Rei

de Pedir concede a Diogo Lopes de Se-

queira a faculdade de plantar hum padraS

nas fuás terras t. 2. 26. Intimidado por

AíFonfo de Albuquerque , lhe envia alguns

Portuguezes que tinhaõ fido retidos ent

Malaca 96. Expulfo dos feus Eílados pe-

lo Rei de Achen , fe refugia em Malaca

Pe^
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Pedir
5 ( Rei de ) General do Rei de Acheti ,~

vem infultar Malaca com h-ima numeroza
frota r. 3, :?65. carta de Dezafio que ef-

creve ao Governador 366. he vencido e

morto j74.
Pedro

5 ( D. Pedro ) Princepe de Portugal

Regente do Reino e Irmaõ do Infante

D. Henrique , anima os decobrimentos
Í)elas conceííoés que lhe faz t. i. 15. in-

elicidade deftc Príncipe e feu fim trági-

co 30.

Pegu
5 ( Rei de ) faz guerra ao Rei de

Ava , e he ajudado por Fernando de Mo-
raes ', cede com tudo aos esforços do feu

inimigo r. Z, 262,

Pegu, (Rei ae ) Pegu envia huma Embai-
xada ao Vice-Rei D. Conftantino para

pedir o dente do macaco , apanhado no
thefouro de Jafanapataó r. 4. 100. envia

outra Embaixada ao Rei de Cota para

lhe pedir fua lilha em cazamento 126,

he enganado por eíle Principe 126. de-

zenganado pelo Rei de Cande 127. e pre-

ziíle no feu erro ibid.

Peixoto 5 ( António ) hum dos três primei-

ros Pormguezes que abordarão ao Japa5
t. 3. 44^.

Peixoto , ( Joaó ) fucceíTor de D. Álvaro
da Silveira no governo das tropas defron^

te de Baharen t. 4, 86, obriga por fome
os Turcos 5 e faz hum tratado com elles

pa-
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para fe retirarem , determinado a fazelos

morrer por traição , ibid. naó pode exe-
cutar eííe dezignio pela chegada de D.
António de Noronha ibid. Enviado as cof-

tas da Erhyopia , furprende a Ilha de Sua-
quem com o favor da noute, e paíTa á
efpada o Cheque e os habitantes 90.

Penteado
, ( Francifco ) bela acçaó deíle

homen no primeiro cerco de Diu t. 3.

217.

Pereira, ( Diogo Fernando ) defcobre a

Ilha de focotora t. i. 272.

Pereira, ( Gafpar ) Secretario das índias

Propoziçaó que faz a Albuquerque da par-

te jo Marechal r. 2. ^. feu caracter 1(^5-,

tendo paíTado á Corte de Portugal , faz

maós ferviços a Affonío de Albuquerque
ibid. torna ás índias com ordem ao Go-
vernador de reílituir Goa ao Idalcaó íc)6,

continua a tramar contra o Governador
ibid. he convencido por Albuquerque de
fuás mas intrigas 198.

Pereira, (Jorge de Melo ) paíTa ás índias

comandando huma efquadra t. 2. 144.
Pereira, ( Nuno Vas ) feito Governador

de Sofala t. i. 284. paíía a Quiioa , ali

reílabelece o commercio e faz reconhecer
Rei a Hocem z86.

Pereira, ( Nuno Vaz ) comanda a van-
guarda da Frota Portugueza defronte de
Diu contra o Emir llocem t» i. ^66, fal-

ta
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ta no navio de Emir 3(37. Ke ferido no
pefcoço 7,6dt, fua morte ibidem.

Pereira, ( Nuno Váz ) chamado por Jor-

ge de Brito para lhe fucceder no Gover-
no de Malaca r. 2. z^6, he perturbada
pelas pertençoê'; de António Pacheco ibid.

faz efte prezioneiro por traição ibid. mor-
re 5 260.

Pereira
, ( D. António ) cunhado do Vice-

Rei D. António de Noronha, he deixado
Governador na nova fortaleza de Mangar
lor, t. 4. 1^0. he attacado por Catiproca,

e perde o leu cofre que lhe entregarão

193. e feguintes.

Pereira, ( Braz ) irmaõ de Gonçalo, he
enviado ao Governador Geral carregado

de ferros por Vicente da Fonceça, autor

da Conjuração contra feu írmaó t. 3.

97-
Pereira , ( Diogo ) negocea com o Çamorin

para alcançar terreno para huma Cidadel-

la e o alcança t. 3. 119. e feguintes.

Pereira , (Diogo) amigo de S. Francifco

Xavier , emprehcnde a Embaixada da Chi-

na t. 3. 4^4. alcança o beneplácito do
Vice-Rei ibid. dificuldades que acha em
Malaca 455. e feguintes.

Pereira , ( Diogo ) engana Cedemecaó t;

4. 104.

Pereira ( D. Duarte de Menezes ) morto em
Kuma fòrtida no cerco de Diu t. 3. 342.

Pe-
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Fereika
, ( Gonçalo Pereira Marramaque )

combate com e:c:e'íivo valor coacra as ga-
leras de Morad-Be^5 e com grande deC-

vantagem r. 4. ^^. acha-fe no combate dj
Vice-Rei D. xA-ífonfo de Noronha , coi-
tra os Princepes alliados do Malabar nas
lihas mer^alhadas 42. go\/erna a frota dí
foccorro a Cananor , e faz grande prejui-

20 5 121. morre quando hia para Amboi-
no de difgofto de ter confentido no alTi-

cinio do Rei Aeiro t. ^, 4.16.

Pereira, ( Gonçalo ) enviado Governador
ás Molucas depois de D. Jorge de Me-
nezes t. 3. 92. ali fe porta com rectas in-

tenções 5 alivia de hum tributo onerozo
ao Rei de Tidor 9^. e feguintes. Revol-
ta dos Portuguezes contra eile, conjura-

çaó que formaó para o perder 94.. e fe-

guintes. he aííacinado 97,
Pereira

, ( Joaó ) desbarata Solima5 Agi
em Ponda t. ^. 178. os Javas em Mala-
ca t. 4. 221. fua morte 222.

Pereira ( Leonis ou Leonel de Souza ) fua

altivez e fua firmeza na chegada da trota

dos Achenezes t. 4. 130. obriga o Ret
de Achen alevantar o cerco ibid. coman-
dante no porto de Chaul , fua negligen-

cia e fua viòioria 191. nomeado para o
Governo de Malaca ^ naó pode fer expe-

dido 219.

Pereira, ( Manoel) falvou o íilho do Rei
Ee de
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de Camphir , na a.-çaó de Aden t. ^, ^78.

Pebeika
, ( Nuno ) tcrido em hurna fortida

no cero de Diu , morre das Tuas feridas

indo para Goa t. 3. 34^.
Pereira

, ( Nano Velho ) cruza no golfo

de Cambaia com felicidade r. 4. i^y. re-

rira-fe para Damaõ , e loma a fortaleza

de Parael 148.

Pereira , ( Paulo de Lima ) fua bela defe-

za contra hum armador Malr.bur r. 4. 121.

vinga os Porruguezes da rraiçaô de Me-
lic Tocar , Tanadar de Dabui 254.

Perestrelo 5 ( Barcholomeu ) num dos def-

cobridores do Infante t. i. ii.

Plrestrelo 5 ( Raphael ) enviando foccorro

á fortaleza de Pacen, o Oifi:iaI que elle

envia 5 fe faz traidor t. 2. 7,6-^.

Peres , ( Thomás ) Embaixador para o Im-
perador da China t. 2. 280. he conduzi-

do a PeKin com grandes honras ibid. mor-
re nas prizoés de Cantió 281.

Peres , ( joaó ) feu valor e fua morte no cer-

co de Diu r. ^. 213.
Peres

, ( Simaó ) Portuguez arrenegado , ga-

nha hum grande valimento de Nizamaíuc
primeiro

,
que o fez tutor de feu filho ef-

tando para morrer r. 4. 61. fubmete os

íilaL;o5 rebeldes ibid. e feguintes. he
n«or.o no cerro de huma praça do Idalcaò

pERTE^§:oENs dos Reis de Portugal , e de
Caf-

I
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Cafteila fobre as Molucas c. 2. 980. 2,86,

Pessoa, (Aíronro) conduz por terra hum, def-

tacamcnto contra Pacequitir, e chega mui-
to tr.rde r. 2. 149.

pEbsoA
5 ( Pedro ) Feitor de ]\TiIaca aíTaci-

nado 5 a lua prezença de eípirito nefte

momento falva a praça t. 2. 202.

Pestana, ( Francifco Pereira) trata mal o
Embaixador Matheus , he pofto a ferroa

,

c palTado para as prizoés de Lisboa t. 2.

298. e requintes.

Pestana
, ( FranciTco Pereira ) Governador

de Goa , fua má conduda t. 2. :56o. he

defpojado do feu Governo por Vafco da

Gama 397.

Pheo , ( Simaó ) Juiz do Porto de Diu , en-

viado por ]oaó de Mafcarenhas para com-
primentar SoFar t. 5. 305. enviado por

Mafcarenhas he retido prezioneiro 3c5.

enviado a Mafcarenhas por Rumecaõ pi-

ra lhe fazer propoziçoés 323. refpofla que
Mafcarenhas lhe deo ibld.

Phelipe, de Auftria 11. do nome em Efpa-
nha e primeiro em Portugal , afenhorea-

fe de Portu^^al depois da morce do Infan-

te D. Henrique r. 4. 236. fuás medidas pira

•fazer declarar as índias a feu favor ibid.

pHiLipiNAS, (Ilhas)r. 3. 92.

Pilotos pérfidos de Mofambique procuraó

matar Vafco da Gama t. i. 93. e ieguin-

tes.

Ee ii Pi-
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Piloto de Jorge de Melo o faz fahír da li-

nha por malícia r. i. :^66,

Pilotos de Diogo Mendes de Vafconcelos,
condenados á morre 5 dous faô executados

,

os outros obtiveraô perdão c. 2. 95.
Pimenta

, ( Reino da Pimenta ) porque fe

chama aíum t. 5. ^(^^ , rompe a alliança

<^ue tinha com o Rei de Cochin , e con-

traria outra com o Camorin, ibid. apo-

deraTe da Ilha de Bardelle 595. propõem
condições de paz mui racionáveis que íaõ

regeitadas > he obrigado a combater , re-

tira-Te ferido, e he queimado no feu pa-

lácio com as fuás mulheres 397.
Pimentel

, ( Martim Affonfo ) aíTacina o Px-ei

i\eiro r. 3. 45:5. caftigo de Deos fobre

eíle infeliz 436.
Pina

, ( António ) furprendido pelo Rei de

Pam y perde o feu navio , enviado a Mah-
mud Rei de Bintaõ padece o rhartirio pe-

la fua Religião com os feus t. 2. 368.

Pinto dá foccorro ao Forte de Ternate t.

3. 108.

Pinto , ( Álvaro Gonçalves ) he deixado por

Comandante na Ilha de Baizar t. 4. y6.
Piratas , Mouros e Gentios , infeílaó as

coftas do Malabar r. 2. 403. guerra viva

que lhes fazem 404. feveridade de que
i^zaó a refpeito deiles 405.

PiRrrc, mandado pelo Graó fenhor para hir

conduzir hurna frota de jSuez a Baçora t.

4.
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4. 28. ordens que recebe, ibid. executa
maJ as fuás ordens ibid. cerca Mafcare e

a toma i(). ataca a Cidadella de Ormus
c lhe levanta o cerco 3c. remcre alguns

prezioneiros ao Governador, e trata do
relgate dos outros 31. frz hum grande la-

que na Ilha de Queixorre 32. che^a a Bá-
cora ibid. volta a Suez e torna para conf-

tantinopía , Solimaó lhe taz cortar a ca-

beça 34.

Porca , Cidade e Principado do Malabar r.

2. 419. o Arei ou Senhor de Porca , al-

liado dos Portuguezes declara-fe inimigo

delles e porque 420. faz-lhes huma viva

guerra ibid. attaca Jor^e de Albuquerque
vindo de Malaca ibid. he obrigado a pe-

dir a paz para refgatar fua mulher e ir-

man , t. 3. 68. fubmetido de novo por
Chriílovaõ da Gama 244.

PoRTOGAL , fituaçaó de Porcugar no tempo
do defcubrimento do novo Mundo t. i.

4. duas revoluções de Portugal , a primei-

ra na morte do Infante Rei D. Henrique
t. 4. 2:5. a legunda no reílabelecimento

da caza de Bragança 239. confequencias

terríveis da primeira revolução para efta

Coroa 238. e íeguinres.

Porto feguro
,
primeiro pofto do Brazil on-

de tocou Pedro Alvares Cabral t. i.

PoKTUGUEZ 5 que fe tinha unido aos Caítc-

Iha-
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lhanos nas Molucas , ali lhe cortaõ a ca-

beça r. 2. :585.

PoRTUGUEz poílo nas Alfandegas do Rei
de Ormus t. 2. 546. defignio tomado de
os alTacmar em toda a extençaõ deíle Rei-
rio 347. como executado ibid. tirados das

Alfandegas 1555.

PoRTUGUEZEs aíTaclnados na Ilha de Java
t. 2. 369.

PoiKNciAS da Europa jnílificadas contra as

calumnias de alguns Autores t. i. 335.
pREsioNEiRos Portuguezcs na Corte de Cam-

baia , como foraó livres t. 2. 144. e fe-

gumtes.
Phestf-]oa5 ideia confuza que tinhaó def-

te Príncipe t. i. 50. Paixaó d'ElRei D.
Joaó IL para o defcobrir ibid. noticias

que tinhaô dos feus Eftados 51. Idca po-
pular fobre eíle Príncipe t. 2. 426, fenti-

menro do Autor a refpeito delle 428. feua

verdadeiros Efíados 429. O Imperador
dos Abyínns ou da Ethyopia alta , he o
verdadeiro Prcítejoaó 430. Tradição dos

Abyjíins, feus coftumes e fua Religião

431. e feguinies. Defcripçaõ da Ethyopia
anii^a e moderna 433. Defcripçaó da Cor-

te do Imperador 434.
Pulatecaó , General do Idaícaõ , vem a Goa

para a tornar a tomar t. 2. 59. tenta o
meio da negociação ibid. força a paíTa-

gem da Ilha 64, Deílruido no feu campo
por
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por Albuquerque, torna a entrarem G.-»a

72. volra febre Goa na auzencia do Ge-
neral 124. dettroe Meirao e Timoia , 125-,

he desbaratado por Rebelo Governador
da praça , e corre grande rifco na fua

pelToa 127. e feguintes. rcílabelece-fe das

luas perdas , e continua a obrigar a Cida-

de 130. he chamado pelo Idalcaó , contra

quem fe fubleva , ibid. Defíruido por

Diogo Mendes de \^arconcellos , e poc

Roitnmecaó unidos , retira-íe para o Idal-

caó que o faz envenenar 131.

PuKicAL, Praça da Coíla da Pefcaria. Chrif-

taós de Punical ,
perfeguidos pelo Rei

de Jafanaparaó r. 4. iCO. Tranfporrados á

Ilha de Manar pelo \^ice Rei D. Conilan-
tino de Bragança ibidem.

Ql'E[mado
5 ( Gonçalo) faz-fe" matar para

falvar a vida de AíFonfo de Albuquerque
t. 2. 13.

QuEixoME , Ilha da veflnhança de Ormus ,

infultada por Aifonfo de Albuquerque t.

I. 35O.

QuEi.\cME , O Rei de Torun-cha retira-fe

a Qne^xome depois de queimar a Cida-

de de Ormus t. 2. 3^.9. Tratado feiro em
Queixorr.e para tornar o Rei a Ormus
353. refgatada e faqueada por Pirbec t,

4. 3^- Q^^i-
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Ql íLOA ', Cidade e Reino da Coíla de Zan-
giiebar t. i. 5>6. torre fundado em Qiii«

loa , e depois deílruido 27:5.

-QaniNs , leu Quartel queimado por Fate-
CjUiir, t. 2. 125,

Q^wIliR, vede pATEqUITlR.

R

Raeello , ( Rodrigo ) ir.andado para quei-

iViÀT as embarcações que eftavaõ nos ef-

taleiros
,
para o negocio de Calicut t. 2.

ic. leva fbccorro aos higicivos 14. Feito

Governador de Goa , expõem a Cidade e

ie ptrde pela fua temeridade e fua impru-

dência 127. c feguintes.

Raeello , ( Pedro Lopes ) deíende-fe com
valor em Bracalor contra os Reis de To-
lar e Cambolin r. 4. 152 enviado a Aden,
naó pode coníeguir a fua negociação

154.

Rachol 5 Fortaleza nas terras do Idalcaõ ,

fitiada pelo R.ei de Narfmga r. 2. :^o§, to-

mada pelo mefmo ibid. tornada a tomar
peio Idcílcaó 370. demolida pelos Portu-

^nczcs t. 5. 180. refiabelecida e depois

confcrvada e íorrificada por D. Luís de
A ta ide t. 4. 169.

Rade , ( o Cachii ) irmaó de Re: de Tidor ,

dezeja a paz e íe faz medianeiro delia

t. 5. 164.

Ra-
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Raju
5 ( Filho de Madune , Rei de Ceiía-

vaca ) faz guerra aos Pormguezes e :o

Rei de Cota ; porta-fe entre Cota e Co-
lumbo j e volta fobre Cota, t. 4. 111,

ali forma õcerco 5 e he obrigado a ievant..-

lo ioid. e leguintes.

Rama , cabo de Rama t. 2. 46.
Ramoso , o nome de hum Reduclo feito por

Sofar r. 3. 314. arruinado 315.
Rangel , ( Simaó ) defterrado de Cochin pe-

los que governavaó por cauza da lua pro-

bidacfe e da fua liberdade em reprehendcr
os vícios t. 2. 142. he captivado pelos Mou-
ros e conduzido a Aden ibid.

Raphael, ( Cofta de S. ) navio S. Raphael
que encalhou ibbre a Coíla de Momba-
ça t. I. 130.

Raphael
, ( Diogo ) comanda huma carave-

la no poíTo de Palurt t. i. 212. faz ati-

rar fobre o Camorin ibid.

Raposo, ( Luis ) fua morte gloriofa t. 2.

314.

Rasill! 5(0 Sen!ior de ) vai fazer hum ref-

tabelecimento ao Erazil , donde he expal-

fado pelos Portuguezes t. 5. 467.
Raulin , nome do Chefe da Pveligiaó no
Reino do Pegu t. 2. 283. jura o tratado

de aliiança com Anroaio Corrêa ibid.

Ra vasco
, ( Ruy Lourenço) faz tributário

o Rei de Zanzibar t. i. 272.

Ra-^et, ( o Rei de Paxet ) fubleva-fe contra

o
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o Rei de Ormiis r. 5. 123. he reduzido
por Anronio da Silveira ijid. Cheque de
Raxec rebelde , vencido pelo foccorro dos
Porruguezes , fua morte 26]. e fe^uin-

te?;.

Rr.AL , ( António) efcreve á Corte contra

AibuCjuerque a rogos de Gafpar Pereira

t. 2. i5;8. he furprehendido e convencido
de fuás calumnias 199.

Rebandar
5 ( Ponte de Rebandar ) íituada

na entrada da barra de Goa, t. 2. 68.

Rego
, ( Ambrozio do ) vai á China na

eíquadra de Martinho AfFonfo de Mello t.

2. 2^60. defende- fe vivamente contra os
Ohinezes ^6i.

Reiner , arruinada por António da Silveira

t. 3. 86,

Re i NOZ o , ( Diogo de ) OíHcial velho a quem
D. Joaó de Caftro tinha recomendado feu

lilho D. Fernando ^ he cauza de fua mor-
te 5 e morre elle mefmo com muitos ou-

tros 5
por hum eíFeito da fua imprudên-

cia t. 3. 333.
Religizos de S. Domingos Miííionarios no

Reino de Congo , feus fucelTos t. i,

62.

Repelin , ( Caimale de ) inimigo Capital

do Rei de Cochin determina o Çamorin
a fazer guerra a efte Prmcipe t. i. 172.

vé fuás terras de Repelin arrazadas pelos

Albuquerques 184. 187. Caimale de Repe^
lia
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lin Combare cm favor do CAmorim , e
tenra muiras vezes enrr.ir na Ilha de Co-
chin 20c. e le^uintes. abandona o Çamo-
rin 2ip.

Repelik , Monumenros anrigos apanhados
em Repeiin depois de dcftruido o Caima-
le e o Çamorin r. 3. 181.

Requerimento aprezentado a Affonça de
Albuquerque , defprezo que delle taz r.

I. :522. Porra da Reprezenríiçaó 32:5.

RiNocEROTE mandado ao Papa por ElRei
D. Manoel , morre fobre as Coftas de Gé-
nova r. 2. 231.

Rio do Ouro por quem foi defcuberto

t. I. 16.

Rio , dos Reis r. i. (S9.

Rio 5 dos bons íinaes c. i, po.

Rios
5 ( AíFonfo dos ) he desbaratado pe-

los Caftelhanos nas Molucas r. 3, 51.

Riscado , ( Francifco ) aííignala-fe no cer-

co de Gananor , t. 4. 82.

Rodrigues, (o Padre) Religiozo Domini-
co MilTionario de Coulam t. i. ipo.

Rodrigues
, ( Heitor ) enviado a Coulan

para ali fundar huma fortaleza , confe-

gui-o com indiiftria e rrabalno r. 2. 2^7.
Rodrigues

, ( Sebaíliaó ) expoem-fe para

hir bufcar viveres , a fim de abaílc.er

Goa t. 2. 1 38.

Rodrigues, ( Anrcnio ) comanda nas cou-

raças com Joaó de Vergeano , no íegun-

dO
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do cerco de Diu t. 3» 308. futi morte

RoDRiGUífs 5 ( Gonçalo ) Jefuita, enviado
a Ethyopia , he bem recebido na Corte
do Imperador t. 4. 90. torna as índias

para relatar a pouca efperança que tinha

de converter o Imperador e a naçaõ
ibid.

Rodrigues
, ( Joaô ) aíEgnala-fe no primei-

ro cerco de Diu r. ^. 217.
Rosado , ( Chriílovaó ) íeu naufrágio tJ

2. 384.

RosALGATE, Cabo de Arábia onde começa
o Reino de Ormus c. i. 306.

RcstumecaÕ, OlRcial do Chinguifcaõ fortí-

fica-fe em Baroche t. 4. 144. implora o
íoccorro dos Portuguezes contra alguns

OiHciaes Mogoles 145-, he bem focccrrido

por eiles 5 ibid. naõ íatisfaz ás condições

prometidas , e he abandonado dos Portu-

guezes e defpojado pelos Mogoles ibid.

RovARDiERE , ( O Senlior de ) vai com o
Senhor de RafiUi fazer hum efíabeieci-

mento ao Brazil 5 donde he expulfado per

los Poítuguezes t. 3. 4(37.

RouTREN 5 Deos dos índios t. i. i lO.

RumecaÓ 5 ( Muftapha ) vede Mustapha.
RdmecaÓ 5 filho de Sophar fuccedeo a feu

Pai no Governo , no fegundo cerco de

. Diu r. ^. 319. continua o cerco com mui-
ta arte e valor , 320. faz folicicar os fitia-

do9
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dos para fe renderem
, 32^. dá divcrfos

alTaltos á preça 325. fua felicidade na mi-
na do Baftiaó de S. Joaó 3^5. faz mor-
rer brutalmente António Corrêa 336. con-

{czuc huma granile ventagem fobre os fi-

tiaJos pela imprudência dos Fidalgos mo-
ços

5 334. 5 e feguinres. e dá grances fi-

gnaes de alegria na chegada do Vice-Rei^

34^. <eu valor no attaque das fuás linhas

352. fua morte 354.
Rumes , nome dado nas índias aos Malio-

metanos da Europa t. i. 343.
Rumes , ou Turcos , expulfos de Aden pe-

lo Rei de Camphar r. 3. 375. faó des-

baratados por efte Príncipe , e fe apro-

veitaô da fua morte
, 377. tornaõ a en-

trar duas vezes na Cidade por inteligên-

cias 378.

s.

Sa' , ( António de ) Feitor de Coulan fua

avareza e fua imprudência , faó cauzas da
fua morte t. i. 246.

Sa' 5 ( Chriftovaó de ) conduz huma cfqua-

dra para crufar fobre as coílas de Dabul
e de Diu t. 2. 274.

Sa' 5 ( Garcia de ) vai a Malaca para os

entereiTes do Governador Geral , toma o
governo da Cidade t. 2. 285. expulfa Mah-
mud do feu poiio do rio de Muar ^ ibid.
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€nvia Pacheco conrra os Reis de Achem
e de Pacen 286. fuccedeo a Pedro de Fa-

ria no Governo de Malaca t. ^. 92. faz

deitar das janelas o Xabandar traidor

,

ibid. Ke enviado por Nuno da Cunha pa-

ra defender Baçaim, quer abandonalo do
que hc defviado por António Galvão ,

J 56. he feiro Governador Geral pelas fuc-

ceííoés ^86. feu elogio ibid. faz a paz com
o Idalcaó. Çamorin , Nizamaluc c os ou-
tros Príncipes da índia 38-7, fua morte

^89.

Sa' ( Fftevaó de Sa' ) conftroe hum forte

cm Ambome r. 4. 114.

Sa' i ( Francifco de ) nomeado por D. Hen-
rique de Menezes para Governador depois

que elle morrclíe, até á abertura das íuc-

ceíToés t. 3. 6, feu elogio 7. Lopo de
Sampaio lhe impede iílo ibid. privado do
Governo de Goa e enviado as Ilhas do
Sunda pelo mefmo 12. acompanha Pedro
Mafcarenhas no atraque da Ilha de Bin-

taó 20. naõ confegue fazer hum eílabele-

cimento na Ilha do Sunda , conforme a
ordem que tinha t. 3. ^(^.

Sa' 5 ( Garcia de ) íbbrinKo do Governa-
dor D. Garcia de Sá , enviado para efcol-

tar o Rei de Tanor e o conduzir a Goa
t. 3. 408.

Sa', ( D. Leonor de Albuquerque de ) fi-

lha do Governador D» Garcia , e mulher
de
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de Manoel de Souza de fepulveda r. t,

264.. voto fin guiar de hum foldado a rei-

peito delia ibid. feu naufrágio laftimo'^o

Sa y ( huma das filhas de D. Garcia de )
mulher de D. AíTonfo de Noronha r. 3.

Sa' 5 ( Sebaftiaó de ) bela acçaõ que faz no
cerco de Diu t. 5. 335.

Sa' 5 ( Valco ) comporta-fe mal em Am-
boine t. 4. 114.

Saavedra
5 ( Álvaro ) conduz huma frota

da nova Efpanha ás Molucas r. 3. 50.

e desbarata os Portuguezes e os Terna-
tianos ^i. he depois desbaratado ibid.

Saba 5 ( Rainha de ) tradição dos Ethyopes
a refpeito delia t. 2. 431.

Sabach , Cidade da Ethyopia antiga t. 2»

Sabadin
, ( Reis Sabadin ) Miniftro do Rei

de Ormus afTacinado t. 2. 35(5.

Sabaio 5 ou Zabaio vede Idaicaó.

Sabandar , de Goa, trahio Albuquerque ,

e envia todas as embarcações meudas para

os inimigos t. 2. 6^, fua punição ibid.

Saca
5 ( Melic ) filho de Melic Jaz, entre-

teve politicamente a Diogo Lopes de Se-

queira que lhe pedio confentmiento para

fundar huma fortaleza em Diu t. 2. 322.

e feauintes. Defpachado ao Vice-Rei
para o fazer cumprir r. 3. 2. fua vaida-

de
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de na occafiaó que hunia Galera Portu-
gueza foi tomada por hum navio de Rei-
ner t. 2. 358. corrc^.a outra vez guerra

contra os Português 7y$(), trata com o
Governador Geral para lhe entregar Diu,
e adquirir numa protecção contra o Sultão

Badur t. 5. 16. he impedido por Aga-Mah-
TTiud

, que faz fublevar a Cidade de Diu
contra elle , ibid. e íeguintes, retira-fe a

Jacqueta , e he envenenado por ordem de
Badur i2p.

Sacrificados entre os índios t. I. 114. entre

os Mourosk. I. :5o I.

Sagu , arvores de que fazettl pam nas Ilhas

de Sunda t. 2. 375.
Salcette , Terras de Bardes c de Salcette

envahidas pelos Portuguezes t. 3. i-y6. ce-

didas aos Portuguezes 177. confirmadas

aos Portuguezes 387.
Saldanha

, ( Aguada de ) celebre pelo fim

trágico de D. Francifco de Almeida , e
de onze Capitães da fua comitiva t. i.

374.
Saldanha

, ( António de ) crufa fobre as

Coílas da Arábia t. i. 182. t. 2. 259. 275:.

crufa fobre as Coitas de Cambaia r. .5

IT5. queima no3 feu? corfor as Cidades

de Madrcbba , de Goga , Bella , Tana-
pour 5 Agacin c Surate , e retira-fe para

Goa ibid. queima ncila derrota muitos

navios dg Çamorin ibid. crufa junto das

fau-
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fauces do mar Roxo , e naó poie vin-

gar-fe da perfídia do Cheque de Aden
,

enconrra Dio^o di Silvelri na Coíi,^ de
Cambaia , entre^a-ihe o Governo e par-
te para Porcu^al comandando a troca de
traniporte 12-5. e fe^uinces-,

SamaraÕ , li'^a-rc com Triftaó de Artaide ,

contra o Rei Tabarija e Pare Saran:^ae

r. ^. 105. Tepara-fe dos cntereíTes dos Por-
tuguezes , e entra na conjuração gerai

feita contra elles 105.

Sampaio, ( Lopo Váz de ) aíH^nala-fe no
cerco de Benaílarin t. 2. 75. Govena-ior
de Cochin , he deixado por Vafco da

Gama por Governador Geral até ?.. aber*

tura das fucceiToés 401. a vira D. Hwiri-
que de Menezes da íua prorrvi^ç.ó iL)'d.

conteve no feu dever D. Duarre e í).

Luiz de Menezes ibid. Envia Francifco

de Sá ao eílreico do Sunii t. i^. 7. 12.

fuás intrigas com Aítonfo Me:cia
, p iri ti-

rar o Governo a Pedro Milrareabcis no-
meado pelas fucce'Toês 8. expede mu-toi
OiiLwias para diverfos Poílos , 9. elle mef-
mo parte para Bacanor , e desbarata o
Cutial ou Almirante do Camorin ibid. e

feguintes. fiz huma viagem a Ormus e:n

favor de Diogo de Melo feu parente , e

ali reílabelece os negócios 15. torna pa-

ra a índia e perde a occafiaó de tomar
Diu 14, ali envia Heitor da Silveixar fem

Ff proT
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proveito i6. nprezenta-fe defronte de Da-
bui que apafi^ou , aproveitou-fe das no-
vas carcas de fucceíTocs em que he pre-

ferido a Mafcarenhas 27. faz-fe reconhe-

cer em Goa e depois em Gochin , 29.
dificuldades que acha depois ibid. moftra

dezejo de hir ao encontro da frota dos

Rumes e faz hum juramento fingular pa-

ra perfuadir a re6tidaô das fuás intenções

31. detem-fe em Goa 32. he obrigado a

por o negocio na decizaó de hum confe-

Iho 37. vence o feu competidor, fendo

os juizes pela maior parte creaturas fuás

ibid. aplica-fe aos negócios do Governo
57. configna Mafcarenhas prezioneiro a

António de Brito 59. desbarata o Cutial

de Tanor 67. queima a Cidade de Porca

,

e obriga o Arei a pedir paz 68. vi£lo-

ria que confegue fobre Hali-Cha ibid. e

feguinres. Elogio do feu Governo 71. he
rendido por Nuno da Cunha 72. retido

c poílo em prizaó , e remetido para Por-

tugal 79. e feguintes. poílo em ferros nas

Ilhas Terceiras 81. fua entrada injurioza

em Lisboa ibid. fua prizaó e fua Senten-

ça 82. paíla a Caílela , onde ferve bem,
e he chamado a Portugal com honra ibid.

Sampaio, ( Vafco Pcres de) toma o Fone
de Varivenne t. 3. 155.

Sanaia , Raja , deílingue-fc na tomada de

Bintam t. 3. 25, fua traição e feu cafti*

go 92. SANrr
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Sakga 5 ( Nome do Rei de Chitor ) Rei
de Chitor feiro rributario pelo SaicaS

Badur c. 3. 157.
Sarangue

, ( Pare ) fuccede ao Cachil de

Aroes, e fe ajunta a Vicente da Fonce-
ca para detronar o Cachil Ayalo t. 3.

pp. obriga a Rainha mái defte Principe

a cazar com elle 100. he enviado prezio-

neíro ao Indoftaó por Triftaó de Acaide

102.

Saxuma Reino do Japaó.

Sebastião, ( Rei de Portugal ) fucceiic >

a feu Avo D. Joaó Terceiro t. 4. Gj^

em Tutela na fua menoridade da Riinha
Catharina de Auftria fua Av6 68. envia

D.- Luis de Acaide Vice-Rei das 1 iJias

1^2, envia ordens ás índias para dcpoi:

D. ATitonio de Noronha Vice-Rei 5 e '^xz

fazer o proceíTo a D. Jor^e de Cai-tra

127. fepara as índias em três Governos
215. faz partir Francifco Barreto pvira a

conquifta das minas do Monomorapi 227.

nomea D. Luis de Ataíde para comandar
a armada que Havia conduzir elle mefmo
a Aífrica , faz que elle torne ás índias

e porque , 232. fua morte funefta 235,
ScoRBUTO 5 r. I. 91.

Seghed , ( Adamas ) Imperador da Ethyo-
pia fuccedeo ao Imperador Cláudio leu

irmaó t. 4. 95. feu caracler ibid. periegue

os Bifpos , e os MiíKonarlos ibid.

Ff ii Ss-
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Selim , Imperador dos Turcos fua vlíflorla

contra CampTon Sukaó do Egypro r. 2.

240. Deilroe o Imperador dos Mamelís
240. Reis Soiimaô faz declarar a Cidade
de Gidda a leu favor ibid.

Senegal 5 rio de Afírica t. i. 41.
Sei^ulturas

5 ( as) dos Reis antigos achadas
em Malaca r. 2. 115-.

Seí-ulveda
5 Ç Manoei de Souza de ) Go-

vernador da Cidadella de Diu , aSire o
muro que os Guzarates rinhaó levanta-

do em confequencia do tratado feiro co.n

D. Garcia de Noronha t. 3. 299. faz alar-

gar os fofTos da Cidadela , 315. caza com
D. Leonor de Albuquerque de Si 590.
feu naufrágio ibid.

Se RA IH 5 ( Reis ) Miniílro do Rei de Or-
mus, acompanha António Corrêa na ex-

pedição de Baharem t. 2. 3:50. comporta-

íc mal na :ícça5 531. pocm-fe cm fe-

guimento dos fugirivos e traz a cabeça

cie Mocrin 332. faz afogar Torun-Cha
e põem hum filho de Ceifadin em feu

lugar t. 2. :^^z. Laços que lhe arma
D. Luiz de Menezes 5^^. efcapa aos

de Cha-Mifir 35(3. retira-fe para a for-

taleza de Ormus ibid. he retido pelo

Govcrnadoí ibid. trata com elle do íeu

livramento , e torna para o minifterio

7^^-j, He prezo por Diogo de Melo Go-
vernador de Ormus t. 3. 12. livre por Lo-

po
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po de Sampaio ^i. he levado prezioneiro

para Goa , onde íe juftitica e torna para

Ormus 65. he feito prezioneiro por Orciem
de ElRei de Portugal e enviado para Lis-

boa carregado de ícrros 74. acoR.-panha

Lcpo de Sampaio tem parte na ii;nomi-

nia da lua entrada reíta Cidade , acha

nie'os de fazer boa a lua cauza , e he re-

metido a OtiTiUs cem honra 83. e fe^uin-

te^.

StRFA-Ltov 5 ( Cabo de ) pcrquem foi

dcfcuber a r. k z^,

SkHK.ó , ( Fr.incifco ) feu naufrágio nas

Ilhas de Lucopin , lua deifrcza para fe

falvar t. 2. r-'^. vantaj^em que coníegue
fobre os habitantes da Ilha de Batochin

,

576. he airahido para as Molucas e che-

ga a Ternate 377. efcreve para Portugal

ao feu amigo Magalhães para o obrigar
• a vir juntar- fe com elle 379. ali morre

387-,
SerraÓ

5 ( Francifco ) deílingue-fe na to-

mada de Bmtaô t. 3. 22. e íeguintes.

Sekraõ
5 ( joaó ) abandonado pelas gentes

de Magalhães na Ilha de Zubo r. 2,

383.
SiAM , Reino da índia na Penmfula para

dalém do Ganges. O Rei de Siam felicita

Albuquerque fobre a tomada de Malaca

t. 2. 118. embaixadores que Albuquerque

lhe envia 115^.

Si-



4S4 Index
sicij.iANo ) âffenegado , comanda as tropas

do Çamorin no cerco da fortaleza de Ca-
licuc r. 2. 410,

SiMAÓ, ( Gill ) atracado por Laczamaná
no Porto de Malaca perde o feu bargan-
lim e a vida r. 2. 516.

'^irTPA* ( Gonçalo de) hum dos defcobri-

rres do Infante t. i. 20.

"^A
, ( Diogo Lopes de ) deftinado

LlRei para fazer hum eílabelecimen-
^ em Malaca t. 2, 2^. reconhece a Ilha

'^c Madagafcar ibid. abordou em Cochin 24»

. deícobre as Ilhas de Nicobar e de Suma-
tra ibid. faz alliança com os Reis de Pa-
cem e de Pedir z6, chega a Malaca ibid.

trata com o Rei e eftabelece huma fei-

toria 28. traição que lhe he feita por fo-

licitaçaó dos Mouros 29. he advertido de

íe naó confiar pelos Capitães dos navios

Chinezes , e depois por huma mulher Per-

fiana 50. fua cega confiança p. he at-

racado 5 e perigo que corre ibid. e feguin-

tes. retira-fe , naó ouza voltar ás índias

e torna para Portugal ^6, volta Governa-»-

dor das índias 273. chega a Cochin e faz

dlverfas expedições 274. paíTa com huma
frota ao mar Roxo 289. e feguintes. naó
podendo hir a Gidda , torna fobre a Ilha

de M.içua 295. recebe Cartas do Gover-
nador de Arquico ibid. e feguintes. trata

com o Barnagais , e lhe remete o Embai-
xa-
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yador Matheus e o Emba-xadcr Jo Rei
de Pottngcil 305. vai invernr.r a Ormus
^04. aprezenta-fe em Diu com huma fro-

ta , e he enganado pelos arciíicios de IMe-

lic-]az e de Saca Teu filho 522. torna a

Ormus 324. de lá ás índias cnde acha a

guerra declarada com ]\!c!fc-Jaz 3:53.

aborda em ChauJ , e ali fe ve oppremido
pelas fuílas de ^.^elic , ^7,-^. rcrna a Co-
chin , e de lá pira Portut;al 339.

Soar 5 Cidade do Rei de Ormus fubmete-
fe a Albuquerque , c. i, 308.

Soares
, ( Ruy ) bela acçíió que faz em

Diu no combate contra Emir Hocem r.

I. 365?.

Soares , ( Joaó ) Vigário da Cidadela de

Chalé, unido com o Rei de Tanor ,

e o converteo r. 3. 407.
SocCE5SOE*s 5 que couza feja r. 2. 3pp.
SocoTORA 5 ( Ilha de) porquem "foi defco-

berra, t. i. 293. fua dcfcripçitô ibid. jul-

gada fer a Dioscorides dos anngos ibid. cof-

tumes e Religião dos íeus habitantes 294.
fubmet'da aos Fartaques 295. Forre de
Socotora tomado por Triftaó da Cunha
296. e feguintes. Deftruido por Áifonfo

de Albuquerque t. 2. 138.

SoFAR 3 ( Coje ) parente de Reis Sol'*ma5 ,

faz morrer Haidarm matador de Solimaò ,

engana a frota Ottomana t. 3. 60, 61. ten-

ta a Conquifta de Aden com Mufhphá ,

don-
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doíuk he lançado por Heitor da Silveira

87. fortiBca a Cidai!e de Diu , e faz en-
calhar Nuno da Cunha defronte deíla pra-

ça \í2. e Íe£,uiríe3. eprniua-ie na graça
cie SuJtcic Badur . e acompanha eíle Prin-

cepc na vifita que foi feguida da fua nior-

ic 192. e feguinrcs. he livrado por Nuno
ca Ciiniui 196. retira- fe para a Coíla de
Cambaia , e torna a formar o cerco de
D<u 204.. e feguintes. dá hum íiíTalto á

Cidade dos Rumes , onde he ferido 2C7.

avtRa-re com Solimaó Bacha 208. efcan-

díiiizado dos procedimentos de Solimaó, faz-

ih.e levantar o cerco por hum falfo avifo

21?, Ifcvanta-o elle mefmo , e fe retira

a 2 5. continua a moleltar os Porruguezes

lias vizinhanças de B .çaim e de Damaó,
e em fim fe retir.i 234. e feguintes. for-

ma o projcílo do fegundo cerco de Diu,
e faz léus preparativos , fua politica para

enganar os Poriuguezes
, 500. fua poli-

tica em enganar os Fortuguezes ibid. fua

caraa D. Joaó de Maicarenhas Governador
de Diu 30:;. chega a Diu com a efcolha

das luas tropas :^C4. feus pretextos para

romper ^05. forma o cerco 3c 3. leva a

ellt; o Rei de Cambaia 312. fua morte

SoLOAuo, (hum) irranca hum dos feus dentes

por falta de balks no primeiro cerco de

Diu t. 3. 217. .

Sol-
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Soldado, ( hum) falva a Cida iC de Malaca

pelos boni conTelhos que dá a D. Fedro da
Silva da Gama r. ^. 440.

Soldado , vo;o exTava;;ante de hum Soida-»

do em hu n:^ tcrnpeítade t. ^. 164..

Soldados Ponu^uezes dezercores , apanha-
dos e queimados em Ormus com o ba-

tel em que tinhaó dezertado t. 2. 219.
SoDRE

, ( Vicente ) conduz huma ef-

quadra ás índias na fegunda viagem de
t^afco da Gama t. i. 156. deixa froxa-

mente de foccorrer o Rei de Cochin e os
Portuguezes 147. feu naufrágio e o de fea

Irmaó nas Ilhas de Cúria Maria 176. dá.

caíTa a Mamaie Rei das Maldivas, e o
faz fugir para Cananor t. 2. 404.

SoDRE 5 ( Simaõ ) leva íoccorro a Ter-
naie t. ^. 108.

Solimaó , ( Rais ) Corfario comanda a íe-

gunda frota que o Calife manda ás índias

t. 2. 1]]. tenta inutilrr.ente a Cidade de
Aden 2:59. e romã a Cidade de Zeibic

240. fuás diffeníoSá com o Emir Hocem
ibid. fez que elle mortcíTc , e fe declara

por Sultaó Selmi ibid. e fegnintes. occu-
pado em conítriiir huma Cidadela em
Camarão, he poílo á morte por Haidarin
Bacha , r. 5. 60.

Sol!ma6-Aga , comanda em hum Oi:re:ro no
Pofto de Benaílarin t. 4. i;-^. hc moruo
em huma acçaõ I5?8.

So-i
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Solimaõ-Aga OíHcial do Tdalcp.õ fortifica-fe

em Ponád , Ke desbaratado por ]oaó Pe-
reira u 3. 178.

Solimao y Bacha do Cairo , faz paíTar os pre-

zcntes de Badur a Conftannnopla t. 5,

201. he nomeado General da trota que
a Porta envia ás índias 202. feu cnraAer
ibid. fuás ryranias no Egypro 203. poem-
fe no m.ir 2C4. crueldade que exercita na
ília derrota ibid. chega a Diu 2c8. he per-

feguido por huma tcmpePaide íité Madre-
faba 210. torna a Dií3 onde forma o cer-

co 212. faz notificar o Governador para

fe render 214. faz-fe odiozo aos Guzara-
tes 223. 224. aperra o cerco com rigor com
a noticia da chegada do Vice-Rei 219. faz

femblante de levantar o cerco 220. levan-

ta-o com eíFeito ^ enganado por Coje So-
far 223. íua crueldade a refpeito dos Por-

tuguezes prezioneiros e arrenegados 225.
chega a Conílantinopla, deváílaó das fuás

concuííoés e crueldade, mata-fe com ve-

neno 226.

Solimaó 5 Imperador dos Turcos, fuccede a

feu Pai Selim adquire eílimaçaõ pelos

Portuguezes em coníeqMencia da vicloria

de D. Henrique de Menezes em Calicut

t. 2. 418. envia huma frora a's índias pe-

lo mar Roxo, debaixo da conduéla de

Haidarin Bacha para a remeter a Rais So*

limaõ , fucceílb deíla frota, t, 3. 60, re-
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cebe prezenres de concideraçaõ do Siiltaó

Badur que lhe pede foccorro 145. Elogio
de Solimíiô 201. põem no mar huma no-
va frota para as índias de que dá o Co-
mando a Solimaó Bacha, que romã Zei-
bit e Aden r. 2. 2:59. prepara Tcrcera fro-

ta em Suez , e envia ordem de dezaparelhar
t. 5. 401. faz-ie Senhor de Bácora pelos

feus Generaes t. 4. 24. forma o dezignio
de ie apoderar de Ormus , envia huma
frora debaixo da condu61a de Pirbec

, que
devia ajuntar-fe ao Bacha de Baçora 28.

faz cortar a cabeça a Pirbec por naõ ter

feguido as fuás ordens :^:^. ^4. envia Alo-
rad-Bcg em feu lugar ibid. defconrente
<ie Morad-Beg

,
põem em feu lugar Ale-

chelubi
, ^7. arrepende-fe de ter nomea-

do efte , e envia fuás ordens a Zafar
para armar algumas galeras em Suez , e
hir tomar o governo das que • eílavaô em
Baçora 82. aflige-fe com a aperda das Tuas

galeras , e envia outro OfRciai , que lhe

promete fazelo Senhor de Babarem , e fal-

var-lhe o rcílo das fuás galeras 84. rcf-

pofta que dá a António Teixeira que fot

admitido á fua audiência 164. faz também
armar 25*. galeras para foccorro dos Reis
da índia , 165. máo êxito delia frota ibid.

chama os Oiticiaes depois que perdeo a
batalha de Lepanto , ibidem.

Souza y ( Chriftovaõ de ) comanda huma ef-

qua-
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<]uaJra para crufar fobre as coílas* de Diu
c Dabul t. 2. 274. perde dous dos feus

navios 275-. Governador de Chaul , alli-

gnala-fe no nei,;o io de Lopo de Sampaio
contra Cutial r. 5 .10. enrercfia-íe para aca-

bar as divizoés entre Pedro Maícarenhas
e Lopo Vaz de Sampaio 30. íeu elogio

ibid. declara-fe abertamente por Mafcare-
nhas 5 e obriga Sampaio a coníentir no
fecjuellro 37.

Souza , ( Gcircia de ) comando no PaíTo

de Benaftarin t. 2. ^(). torna as índias

comandando huma Eíquadra 145. cruía pa-

ra Dabul 170. retira o Embaixador Ma-
thciis das maós do Tanadar de Dabul 182.

aíli^naja-fe no attaque de Aden aonde de-

via fer Governador 187. ali he morto
188.

Souza , ( Manoel de ) fie feito Governa-
dor da Cidadela de Goa t. 2. I4<^. leu

naufrágio 28y.

Souza, ( Pelayo de ) esforfos inúteis que

faz com Diogo Peres para falvar o navio

de Lourenço de Almeida t. i. 551.

Souza 5 ( Rodrigo de ) fuccede a Teu tio

Gonçalo na Embaixada ao Rei de Con-
go t. í, 61. íua entrada nefta Corte 64,

Souza , ( Aleixo de ) efcreve ao Vice-Rei

D. Joaó de Caílro huma carta infolente^

€mbarca-fe para Portugal depois da Ordem
dada pelo Vice-Rei para o prenderem t.

3. zç^S. Sou-
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Souza, ( André de ) aíUgnala-íe em Ca-
nanor r. zi. i rp.

Souza
, ( Bilthiíar Guedez de ) x^z com

c\uQ Rqju levante os cercos de Coca e de
Colombo r. 4. 1 14.

Souza
, ( Bernardino de ) íuccede a D. An-

tónio de Noronha no Governo de Ormus
t. 4. 57. occupa a embocad ua do Enpnra-
tes para impedir o retorno das Galeras

comandadas por Alechelubi ibid.

Sou^A, ( Francifco de ) conduz hum foc-

corro a Chalé t. 4. 201.

Souza , ( Henrique de ) enviado per Mar-
tinho Affonfo de Souza

,
para apanhnr o-j

fazer alTacinar Coje-Cemaçadin , faz aiTa*

cinar outros dous
, que prometendo en-

tregar-lho o tinhaó enganado t. 3. ip*^.

Governador de Cochin procura foccorra

contra os Princepes alliados em favor do
Princepe de Bardelle 400.

Souza , ( Gafpár de ) comanda em hum
Baftiaó no primeiro cerco de Diu , fua mor-
te. 214,

Souza, ( Lopo de ) he morto em huma
fortida no cerco de Diu t. 7^. 342.

Souza , ( Luís e Triftaó de ) fepuitados nas
ruínas de hum Baftiaó no fegundo cerco
de Diu t. 3. 335.

Souza , ( Luís de ) mandado para defen-

der o Baftiaó de S. Thomé no fegundo
cerco de Diu t. 3. 307.

Sou-
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Souza , ( Manoel de ) Governador da Ci-
dadela de Diu 5 he avizado que Sul-

tão Badur o hade mandar chamar para o
fazer aílacinar, ali vai fó com hum pa-
gem t. ^. 189. recebe Badur na fua Ci-
dadela 5 e naó ouza prendelo 190. vai

comprimentar Badur da parte de Nuno da
Cunha , recebe ordem de Nuno para pren-
der Badur 192. Gilra na furta defte Prin-
cepe y e ali he morto por ordem delíe

194. íeu corpo he deitado no mar , naó
pode fer achado ibid.

Souza, ( Marcmho Affonfo de ) enviado
a Malaca por D. Duarte de Menezes r,

2. 571. ali he feito Governador do mar
:572. caftiga o Rei de Pam ibid. arruina

a Cidade de Patane ibid. torna de Portu-
gal com as Pro7Ízoés de General do mar
r. 5. 134, cahe fobre Damaó , e lhe ar-

raza a fortaleza 135'. he chamado por SuU
taó Badur 147. Émbaraííado por Nuno da
Cunha naó pode concluir nada ibid. cha-

mado fegunda vez por Badur , faz a paz

,

e alcança o poder de conftruir huma for-

taleza em Diu 148. e feguintes. trabalha

com Sultaó Badur a reduzir os VaíTalos

deíle Principe 5 155. vai ao encontro do
Çamorin j e o obriga a retirar-fe 181. ca-

he fobre a Ilha de Repelin onde desba-

rata o Rei 5 e faz deftruiçaõ nas fuás

terras ibid* fecha a paíTagem de Cranga-:

nor
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nor ao Çamorin , eo desbarata 182. dcC^

trotí-ihe as iro tas , e livra o Rei (de Co-
chin 184. conduz a Porcugal a frota de
traníporte, acha-íc nomeado para lucceder

a D. Garcia de Noronha 240. volta de
Portugal para lucceder a D. Eltevaó cia

Gama 276. fua conducla a refpeuo dtlie

268. e feguintes. começa mal o íeu Go-
verno 281. reaus a jullos vermos a Rai-
nha de Baticala 282. fua crueldade neíla

occaíiaó 28^. juftiça que faz ao Rei de
Ormus , e injuíliça que lhe faz ao meímo
tempo 287. parte para tirar o thezouro
do Pagode de Tremelé 289. vai roubar

o Pagode de Tabilicare nas terras do Rei
de Coulaó 290. perigo que corre neíta os-

caziaõ 291. dezaprovado pela Cone, e
obrigado a dar fatisfacçaó ao Rei de Cou-
laó ibid. emprehende a guerra contra o
Idalcaò a reipeito de Aliale , e torna fo-

bre 03 feus paíTos 294. tenra' fazer aííaci-

nar Cemaçadin para ter o thefouro de
Azedecaó 2C)íj, faz-fe odiozo no feu Go-
verno 5 e parte para Portugal , onde he
bem recebido de ElRei 296. e feguin-

tes.

Souza, ( Sebaíliaó de ) vizita os portos

da Ilha de Madagafcar ,
paíTa ás II has de

Banda , e dá foccorro á fortaleza de Pa-
cen t. 2. 564.

Souza , (• Simaó de ) dá íoccorfQ a Marti-

nho
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nho Aírjaío cie Melo Juzarie nas Ilhas de
Banda t. 2. ^87.

Souza , ( Tliomé de ) enviado ao Brazil

por ElRei D. Joaó Terceiro em General,
pcua fvindar a Cidade da Bahia de todos
os Santos t. 5. 465.

SoTTOMAioR
5 ( Álvaro Peres de) enviado

a Chaul por Francifco Barreto , impede que
o General de Nizamaluc continue na em-
preza da Cidadela r. 4. 65.

SoTTOMAioR
, ( Fernaó Y^anes ) Governa-

dor de Cananor , fortifica o poílo poc

onde o Çamorin pertendia entrar nas ter-

ras de CojKin t. ^, 181.

SuAQUEM 5 fubmetida por Heitor da Sylvei-

ra t. 5. 88. Cheque de Suaquem dá avi-

zo a Sues da chegada de D. Eftevaó da
Gama 5 e he punido 247. Suaquem arrui-

nada por João Peixoto t. 4. 90.

SuDAMiciN, ( Raja ) attaca a Chalupa de
Manoel Pacheco , Teu valor e fua morte
r. 2. 287.

Suez 5 Cidade na exrremidade do mar Ro-
xo da ptrre do Norte t. 2. 190. tida por
Afion^ab.jr do ide partiaó as frotas de Sa-

lamaõ ibid. tentada inutilmente por Efte-

vâó da Gama t. 5. 247. Frotas armadas
em Suez pelo Graó Senhor 60. 2^9. 401.

t. 4. 28.

Sumatra, ( Ilha de) fua defcripçaõ t. 2. 24.'

crida a Taprobana dos antigos 25. deico-

ber?
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berra por Diogo Lopes de Senue-ra ib-d.

SuRRATE 5 deftruida por António de SalJi-

nha t. 3. ii^r. galeras de Alechelubi re-

fugiadas em Surrace r. 4. :58. Surrate o>
cupada por Cedemecaó 104. e depois por
Agalucaó 144.

Sylva 5 ( Ayres da ) comanda hum navio

no canal do rio , ao palTo de Benaíiarln ,

para defender a pallagem de Puiatecaó

t. 2. 59. comanda no mefmo lugar contra

Roftomecaó. Bela acçaó que ali faz 1-7^.

Sylva , ( Lourenço da ) mandado por Af-
fonfo de Albuquerque para levar numa
peça de artelharia fobre huma eminência
t. I. 327.

Sylva, ( AntOnio da ) da foccorro a Ca-
licut t. 2. 414. a Germano de ALacedo

,

e he morto t, 3. 66,

Sylva , ( Francifco da ) Governadcr de Co-
chin, íeu caracter t. 3. 394. mete Jorge
Cabral em hum máo negocio ibid. rouba
o Pagode de Palurc fem eífeiío ibid. re-

geita foberbamente todas as propoziçcés

do Príncipe de Bardelle
, 39(5. combate

com furor e he morto 397.
Sylva

, ( Gomes da ) deixado para conti-

nuar a guerra nos eílados do Príncipe de
Bardelle j onde Te porta com prudência ,

e fortuna t. 4. 42.

Sylva , ( Martim Corrêa da ) enviado Go-
vernador a Ormus por Garcia de Sá r.3.389.

G5 Syl-
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SiTLVA , ( D. Pedro da Silva Gama ) filho

do Almirante D. Vaíco da Gama, hei

feiro Governador de Malaca r. 3. 4:58. re-

cebe avizo de Laczamana dos dizignios de
Aladin 439. he artacado por Aladin ibid.

deve muito aos coníeihos de hum Solda-

do da lua guarnição , que fizeraó levan-

tar o cerco aos inimii^os 440. 44Í. he ren-

dido do leu Gover.io por feu Irmaó D.
Álvaro de Ataíde, fuás diiferenças com ef-

te irmaò 454. diíFerença do carafter del-

les 455. abondona o feu Governo antes

que elle acabaíle 4^6.
SvLVEiRA , (Jorge ) abandona Albuquerque

e vai a Cochln fem ordem r. 2. 58. re-

cuza tornar, fendo rogado por Albuquer-
que C6.

Sylveira 5 ( D. Joaó da ) enviado as Mal-
divas por Lopo Soares de A^lbergaria r.

2. 260. faz hum eílabeleci mento nas Mal-
divas z(j(j. e feguintes. Dá caíTa a Alle-

Csn 267. toma dous navios de Dengaia,
ibid. vai a Chatigan no Reino de Benga-
la , ali he mal recebido , e porque 268.

fua má condufta a refpcito de Joaó Coe-
lho ibid. efcapa de huma conjuração que
os índios de Bengala tinhaõ feito contra

cUe 269. vai á Ilha de Ceilão onde devia

conllruir hum forte , e delle fer feito Go-
vernador ibid.

Sylveíraj ( Nuno Vaz da ) mandado a

Af-
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Affonfo de Albuquerque por Duarte de
Lemos , acha-fe no negocio cie Calicut ,

ali fc aífignala, e ali he morro r. 2. 12. 21.

Silveira
, ( D. Álvaro da ) faz guerra ao

Çamorin , queima a Cidade de Man^alor
t. 4. 54. cruza junto do mar Roxo , en-

tra no Golpho Pcrfico e conduz hum foc-

corro a Banaren , 85. he obrigado a com-
bater pela imprudência dos íeus e he mor-
to ibid.

Sylveira
, ( António da ) aííígnala-fe na ac-

ção contra Cutial , Almirante do Camorin
t. ^, .10. he enviado para crufar no Gol-
pho de Cambaia 84. de:lara-fe por Sam-
paio feu fogro 55. felicidade da fui

expedição toma as Cidades de Surrate e
de Reyner 80. Deílroe a cofta de Damão
e de Agacin^ faz pagar o tributo ao Rei
de Tana 87. he metido no Governo de
Cnaul em lugar de Francifeo Pereira de
Berredo 89. cruza junto do eílreito de
Meca 123. vai tomar o Governo de Or-
mus ibid. faz entrar na obediência o Rei
de Raxete ibid. fua morte ibid.

Sylveira
, ( Diogo da ) crufa na coda do

Malabar, desbarata hum Mouro V\alTcilo do
Rei de Narfinga que fazia corí^o contra os

Portugueze? atraca-o no feu forre onde foi

morto, desbarata taóbera Pare Marcar r.

3. 85. e feguintes. Bela acçaó de Diogo
3a Sylveira 154.

G§ ii Syí'
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Sylveira , ( Gonçalo da ) Icfuíra enviado

miíiionario ao Monomotapa , baptiza o
Imperador , a Imperarrix fua Mái , e mui-
tos fidalgos t. 4. 372. calumniado na pre-

zença do Imperador cortaraó-lhe a cabe-

ça , fua morte vmgada por efte Príncipe

Sylveira, ( Heitor da ) alimpou o rio de

Cananor dos Piratas que ali íe refugiavaó

t. 2. 405. leva foccorro a fortaleza de Ca-
licuc 414. comanda hum corpo de tropas

110 attaque das linhas dos inimigos , c ali

fe aílignala 417. parte de Goa com 4.

navios para hir cruzar junto do m.ar Ro-
xo 423. faquea a Cidade de Dofar, fu-

geita as Ilhas de Malaca , e de Maçua ,

e conduz hum novo Embaixador do Im-
perador da Ethyop^a com D. Rodrigo de

Lima e FranciJco Alvares 425, bcJÍa ac-

ção que faz para fa/er juíliça á memoria
cie D. FIcnrique de Menezes t. 3. 6. de-

clara -fe por Sampaio , e depois por Maf-
carenhas , e he prezo por Sampaio ^6,

peleja cem felicidade contra Hali-cha 68.

coníegue huma nova ventagem íobre el-

le em Baçaim 70. tem ordem de crufar

junto do mar Roxo 84. obriga o Cheque
de Aden a t^zcr-fe tributário 88. he mor-
to no attaque da Ilha de Beth, iii.

,
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rA!5ARiTA, filho Natural de Boleife, eleva-

do ao Trono por Vicente da Fonceca t.

7^, ICC. deirort.ado e enviado prezioneiro

p.ira o Indoftan 1C3. faz-fe Chriílaó, e

he declarado inocente \66. morre em Ma-
laca e faz doaçaó dos feus Eílados a El-

Rei de Portugal 1^^,

Tavíçlicare , ( Pagode de ) roubado por
Marrim Afíonfo de Souza r. 7^, zc^o, jn-

juíliça e fucceiTo deíla empreza ibid.

e 291.

Tabona, povoação das Mol-jcas fubleva-^e

contra os Portuguezes t. 5. 55. M20 tra-

tamento feito aos feus principaes chefes

ibid.

Taicosama 5 Imperador do 3^p^õ perfiguiçaa

que excita contra os Ciiriftaós t. ^.

45^.
Tala j A , Cidade da Coíla de Cambaia >

deiTolada por Diogo da Silveira t. 3.

124.

TamaÓ , Ilha do porto da China t. 2."

279^
TamaÓ , o Rei de Tamaó faz-íe tributário t«

TA^ADAR , perfídia do Tanacrr ou Rendeiro

das Alfandegas do Indoitan na terra fir-

me das vizinhanças de Goa t. 2. ^o6.

Pu-
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Pun-çoe'? defla períiclia t^çt],

Taivor
5 ( Rei de ) picacio cortra o Ca-

n-;or*n e j^orque r. i. 225. fua \ingança
vh^d. e feguinres.

TA^ PR
, ( Rei de ) converte- fe á Religião

C^riílá r. 5. 407. pede íoccorro ao Gover-
nador D. Garcia de Sá contra os movi-
r cntos dos feus VaíTalos , na occaziaó da
fua mudança de Religião ibid. vai a Goa
para acabar de fe inlliruir e ver as Cere-

monias praticadas no Chriílianifmo 408.

diffiruldades movidas a feu refpeito fobre

os íjgnaes de Gentilidade que ainda con-

íervava 409. he recebido em Goa com
muita pompa 410. torna para os feus Ei-

rados ibid. romã partido pelo Çamorin no
negocio do Principe de Bardelle 411. juf-

tiíicado contra os que duvidaó da fmceri-

dade da iua converçaó ibid, he cauza de
que Jorge Cabral pcrdece a occaziaó de
deílruir os Principes alliados ^ juntos na
Ilha de Bardeile ibid.

Tarapour
, queimado por António de Sal-

danha t. 3. IÍ5.

Tatá , Cid<íde do Reino de Cinde ou Dul-
cinde, faqueada por Barreto Roiin t. 4.

57-
Tavar3s

, ( Manoel de Souza ) parte de Or-
mus enganado pelo Rei Torjnsha, ali tor-

na aviíjjo da Conjuração pelo Gfoverna-

dor de Macate t, 2. 547.
Ta-
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Tavares, Alelchior de Souza ) enviado ao
Cheque de Bácora contra o Cheque de
Gizaira r. 7,, 75.

Távora
, ( Francifco de ) affignala-fe no

artaque da frota òo Emir Hocem defron-

te de Diu r. i. 368.
Távora

, ( Garcia Rodrigues ) feu comba-
te contra Cide Meriam t. 4. r 1 1

.

Távora
, ( Gonçalo Váz de ) vai contra

os Reis alliados do Principe de Bardei-
le t. 3. 4C2.

Tavora
5 ( Lourenço Peres de ) conduz ás

índias huma efquadra de féis navios , r.

3. 343. aííignala-fe ao lado do Vice-Rei
no atraque das trincheiras inimigas no cer-

co de Diu 350.

Távora
5 (Luiz Alvares de) conduz hum

íoccorro a Surrate em favor de Cedeme-
caó t. 4. 406.

Távora , (Ruy Lourenço de ) Governador
de Baçaim , ve-fe ali como íitiado depois

do primeiro cerco de Diu r. 3. 2^^;. he
foccorrido por D. Jorge de Lima Gover-
nador de Chaul i^S. reduz Bramaluc que
queria entrar nas terras de Baçaim 245-,

nomeado Vice-Rei morre no caminho c.

4. 292.
Teixeira

, ( Bras ) enviado ao Rei de

Onor r. 2. 40.

Teixeira
, ( Jerónimo ) acompanha Albu-

querque na empreza de Goa t. 2. 47. Al-

bu-
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buquerque tira a eíle furiozo homem 6
inando do íeu navio , e lho dá pouco
depois 57. continua a perturbar , e a fu-

Mevar os efpiriros contra o General 58. Al-

buquerque livra-fe delle concedendo-lhe

a permilTaó de hir a Cochin ibid. revo-

cado por eíle General , recuza obedecer-lhe

66. faz quanto pode para embaraíTar a em-
prcfza de Goa 85. procura reduzir Vafcon-
celios , e o calumnia na prezença de Al-

buquerque, fubieva as tropas , e torna pa-

ra Ponugal ibid.

Teixeira
, ( António ) fua comiflaõ para

o Graó Senhor r. 4. 164.

Temi- DO
, ( Jor^^e ) Religiozo de S. Domin-

gos nomeado primeiro Bifpo de Malaca r.

4. 88. vai a Goa para hum Synodo 175.

acha-fe de contrario parecer ao do Vice-

Rei , e aíFigna a proteftaçaó que lhe he
declarada ibid. e feguinte?.

Tenreiro
, ( António ) defpachado poc

Chriílovaó de Mendonça faz huma viagem
efpantoza de Ormus para Portugal por ter-

ra r. 3. 6^,
Terkaie , Reino das Moíucas, t. i. ^77.^

Forre confim ido em Terna te pelos Por-

tuguezes ^88. abandonado pelos feus pro-

pros habitantes t. 3. -ç^. abandonada de

novo pelos mcimos 98. abandonada pela

ter eiri vez iO|. queimada e deftruida pe-

los feus propr;os Cidadãos em ódio dos

Fortu-iuczes 106, Ter-
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Ter KA TE 5 Rainha de Tem ate , viuva de

Boleife 5 favorece os Portuguezes para.

obedecer ás ordens do Rei moribundo t. 2.

387. he defpojada da regência por Antó-
nio de Brito 589. privada de léus íilhos

:59o. obrigada a falvar-fe nas montanhas
ibid. naó pode alcançar que lhe entreguem
íeus filhos , foge de novo com todos os
de Ternate , torna com elles na chegada
de Gonçalo Pereira t. :?. 9^. forma huma
conjuração contra todos os Portuguezes

excitada pelos Portuguezes inimigos do
Governador Pereira 95. e feguintes. Mal-
tratada por Fonceca , fahe de Ternate ;

arma-íe , e o obriga a pôr em liberdade

o Rei feu filho 98. foge de novo para Ti-

dor com Ayalo fubftituido a feu irmaó en-

venenado C)(),

Terradas y efpecie de bateis pequenos t;

2. 348.
Thamas

5 ( Cha-Thamas P>.ei da Períia ')

fuccede a feu Pai Ifmael t. 3. 263. pede
foccorro ao Governador de Ormus em
virtude do tratado de allinnça, contra hum
vaíTalo rebelde ibid. envia Embaixadores ao
Governador General , entra na conjuração

dos Principes índios ligados contra os Por-
tuguezes t. 4. 157.

Thome' , ( S. Thomf Apoftolo ) prega o
Evangelho nas índias r. 2. 277. tradição

que 03 Portuguezes ali achaò deíle grande

Apoí-
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/jpoílolo ibid. Diligencias que fízemõ pe-
lo íeu fagrado corpo ibid. e fcguintes. Igre-

ja fundadada em fua honra na Cidade de
Goa por D. Conftantino de Bragança
281.

TiçuARiN 5 nome da Ilha em que eílá fitua-

da a Cidade de Goa t. 2. 46.

TiDOR 5 Ilha , Reino e Cidade das Molu-
cas, íaqueada por D. Garcia Henriques r.

3. 42. por D. Joi-ge de Menezes 51* pe-

los Caíteihanos que aii rinhaó fido rece-

bidos 102. por António Galvão 160.

TiMOJA 5 Almirante do Rei de Onor , pro-

cura furprender a frota de Vafco d^ G.ima

t. I. 2^6. procura fazer alliança com os

Reis Portuguezes ibid. contratempo qne

enraó houve ibid. e feguintes. laz leu

tratado com D. Franciíco de Almeida 239.

uie-fe a Albuquerque r. 2. 59. vai a jun-

tar- fe com eile para a empreza de Goa,
íeu difcurfo a eíle refpeito 42. ferviços

que elle fez 45. e fegumtes. fuás perten-

çoés depois da tomada da Cidade e fuás

inquietações 57. fufpeita de Albuquerque
e habilidade deíle General para o fegu-

rar 61, despozou a filha da Rainha de Go-
zompa 86. abandonou a lua efpoza ,

para

íe achar na tomada de Goa e chega mui-

to tarde 91. combate contra hum Ofíicial

do Idalcaõ 124. fua morte 125.

TiRÁcoL, queimado e faqueado por Jorge

Cabral t. 3, 40^. To^
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TocAN, (Melic ) filho de Melic ].iz defen-

de a CidaJe òe Diu r. z.iiz. e Icguintes.

forrifica-ie em Ençaim, fiii Se obrigado por

Nuno da Ciinha 125. rrara com o Vice-Rei
para lhe entregar a CiuaJe de Diu, e naò
o pode conicguir i:.8. e feguintes. cor-

taó-ihe a cabeça por ordem do Sulraó Ba-
dur 15c.

Tocar
, ( Melic ) Tanadar de Dabul fua

perfídia a reípeito de al^,uns OiFiciaes Por-

ruguezes r. 4. 233. vingada por Paulo de
Lima Pereira 234.

ToLAR , ( Rei de") faz infulto ao \nce-Rci
recuzando pa^ar o rriburo r. 4. 149. ar-

ma-fe com o Rei de Cambolin para defen-

der a Cid-íde de Bracalor 150. expulía D.
Pedro da Sylva Menezes ibid. ali dá hum
novo aíTcúto aos Portusuezcs 152. he expul-

ío de Bracalor pelo \^ice-Rei que ali conf-

truio huma fortaleza ibid.

Tones, efpecie de bateis das Lidiís r. i.

202.

Tormenta , Cabo Tormenrczo ou de Boa
Eíper^inça porquem defcuberto 5 porque
foi aílim chamado t. i. ^ç.

Toro, (Henrique de) infultado por Cal-

deira que elie tinha oíFendido t. 2 249.

Toro , Cidade da Cofta de Aífrica fobre o
mar F.oxo r. 3. 24^. Cavaleiros armados
em Toro por D. Fyí>evaó da Gama 247.

ToKOMBAC y poílo na Ilha de Gerun onde
eíla-
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ertavaõ os poíTos , acçaó que ali fe faZ n

ToRVNcHA , Rei de Ormus , poílo no Tro-*

no por Reis Nordin t. i. 212. he obriga^

CO a AíFonfo de iilbuquerque pelo ter li-

vrado do pérfido Hamed 216. mortra-fe fa^

tisfeito defte General 219. manda viííralo

na fua partida 220. perde Baharen e Ca-
tife 329. recorre ao General Portuguez

3

e recobra a perda por meio dclle 3^0. e

feguintes.

ToRUNCHA , Rei de Ormus irritado contra os

Portuguezes que tinhaõ metido nas fuás

Alfandegas , toma a rezoluçaó de exter-

minar todos os deita naçaõ r. 3. 347. exe-

cutou-o ibid. meio que imagina para ani-

mar os feus 349. queima a Cidade de
Ormus , e retira-fe á Ilha de Qucixome
350. arrepende-fe ibid. e he foccorrido

mefmo pelos Portuguezes 351. he afoga-

do por Reis Seraph 352.
Torres , ( Cofme de) Jefuita , acompanha S*

Franciíco Xavier ao Japaó t. 3. 449.
Torres

, ( Fernando de ) fuccede a Car«

quicio t. 3. 47. perturba a paz dos Cafti-

Ihanos com os Portuguezes ibid. faz liuma

paz vergonhoza 102.

TovAR , {^Sancho de ) acompanha Cabral

ás índias t. i. 135. perde o feu navLO

149. defcobre a coita de Sofaia , hz alian-»

ça com o Cheque , e torna a Lisboa 1 50,

Traíís-:
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Transfugas 5 Portuguezes, como foraõ pu-

nidos por Albuquerque r. 2, 177.
Tkansfxjga 3 enganozo avizo de hum tranf-

fuga efpia de Rumecaó , he cauza da

morte de varias peíToas valerozas fepulta-

das debaixo do baluarte de S. Joaó c. 5.

Travassos
, ( Manoel ) comanda os navios

que levarão a Ethyopia o Padre Oviedo
e íeus companheiros t. 4. 91. aííignala-fe

no cerco de Cananor 120.

Trem ELE
, ( Pagode de ) ordens enviadas

a Martinho Affoníb de Souza para o rou-

bar t. 3. 389. Souza fe pcem a caminho
para executar eílas ordens e he obrigado

pelos ventos contrários a defviar-fe ibid,

Tribuli 5 Pandar, cunhado do Rei de Cota
comanda o feu exercito , desbarata os ini-

migos t. 4. 8. torna a Cota para ali man-
dar fazer as honras fúnebres ao Rei , e
reconhecer em lugar defte feu próprio fi-

lho , o Príncipe Dramabella 9. períeguido

por hum efFeiro de extrema avareza do
Vice-Rei e dos Governadores particulares

da Ilha 11. e íeguintes. he metido cm
prizaó por Diogo de Melo 16, faz-í^e Chrif-

taó com a efperança de liberdade ibid. he
livre pelo artificio da Rainha fua efpoza

17. faz huma guerra viva aos Chriílaós e
aos Portuguezes ibid. reconcilia-fe com
Madune 18, he obrigado pela perfeguiçaõ

dos
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dos Portugnezes a refug-ar-fe em caza do
Rei de jciL>n?,p.uaó que o faz morrer , e
apodera-fe dos Teus rhez ouros 99.

Trimumpara, Rei de Cochin , faz aliança
com os Portiiguezes r. i. 148. rariíicou-a com
Vaíco da Gama 161. 163. rezlfte aos ro^os,
ás ameaças do Çamorin e as foliciraçoês dos
léus, 17:5.18. he abandonada por Vicen-
te Soidre 175. perde feu fobrinho e dous
filhos dos iobrinhos iBo. he expulfo dos
íeus Eftados 181. foccorrido e reílabeleci-

do pelos Aibuquerques 185. e le^iiintes.

coníente-lhes fundarC:T! huma Cidadella em
Cochin 185. Ke abandonado 192. fuftenta

}iumx nova guerra contra o Çamorin, he
deíendido por Duarte Pacheco 197. e fe-

guintes. fua retirada e prova da Conllan-
ic aíFeiçaõ que elle dá aos Portuguezes
neíla cccaziaó 242.

TristaÓ 5 ( Nuno ) defcobre até ao cabo
branco t. i, í6.

Tsercaó , enviado por Sulraõ Badur con-

tra os Mogoles desbaratou-os , e depois

he deílruido e morto t. 3. 139. e feguin.-

tes.

Tsercaó 5 Príncipe Mogol , retira-fe para o
Rei de Bengala , e ali he bem recebido ,

faz guerra a eíle Príncipe , e lhe faz per-

der a Coroa e a vida , r. 3. iS6. arma-fe

contra Omaun-Patcha Rei dos Mogoles,

e o deftroe , põem em fugida Zamaó pro-

vi-
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vido do Reino de Bengala por Omaun-
Patcha, 187. reina com proíperidade ;, fua

morte ibid.

V.

Vaiaco, ( o Cachil ) amigo de Jorge de
Menezes procurado por crimes fupoílos ,

precipica-íe por huma janela t. ^. 53.
Vaidua

5 ( Cachil ) tio do Rei de Terna-
te 5 máo tracamenro que lhe faz D. jor^e
de Menezes r. 3. 54. defterra-fe elle mef-
mo e fubleva todas as Ilhas contra os

Portuguezes ^^.
Vai PI N , ( Ilha de ) ferve de refugio ao

Rei de Cochin t. 3. 181.

Valadares
, ( António de ) obriga algu-

mas Galeras Turcas a encalharem r. 4.

39.

Vasco
, ( índio Malabar ) fatiga os Portu-

guezes e faz o oíncio de partidiíH , Francif-

co Barreto he enviado contra elle c , 4. 40.
Vasconcellos 5 ( Diogo Mendes de ) che-

gado de Portugal com huma frora t. 2,

81. he deftinado por ElReiparahir a Ma-
laca , ibid. he calumniado para com Al-
buquerque

5 pofto em confelho , e livre

85. e S6. aflignala-fe na tomada de Goa e

tem toda a honra defta jornada 90. fuás

diíFerenças com Albuquerque 94. falva-fe

Le demorado e condenado a íer recondu-

zi-



48o Index
2Ído para Portugal , e a prízaó até partir 5

ibid. e feguíntes. tirado da prizaó para fer

feito Governador de Malaca interinamente

129, he enganado por Roílomecaó , e fuf-

tenta o cerco de Goa contra ellc 1:52. e
fcguintes. he tirado e remetido pira Portu-
gal por Albuquerque 14Ó. he tornado a
enviar por ElRei as índias pura ícr Gover-
nador de Cochin 221.

Vasconcellos, ( Duarte Mendes de ) máo
confeiho que dá a Jorge de Albuquerque
t. 2. lijO.

Vasconcellos
5 ( D. Fernando de ) filho

de D. Luis Fernandes , enviado a Dabul
para crufar, queima 2» navios do Idalcao

r. 4. 181. he morto em hum attaque do
campo do Idalcaõ ibid.

Vasconcellos , ( D. Luís Fernandes de )
conduzindo 40. Jefuiras ao Brazil he at-

racado por coríarios Calviniftas , e he def-

baratado r. 4. 182. fabe a morte de feu fi-

lho nas Ilhas Terceiras ibid. he attacado

de novo pelos coríarios e morto depois

de hama valeroza reílílencia ibid.

Vasconcellos
, ( Luis Mendes de ) prezo

por Martinho AíFonfo de Souza t. 3.

268.

Vaux , ( o Senhor de ) Francez vai fazer

hum eíiabelecimento na província de Ma-
ranhão t. 7^. 467.

Vaz 3 (Diogo ) enviado ao Sultão Zeinal,
per-
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perde-lhe o refpeito , e he aíTiciíiaio pe-

los Corcezo§s deíle Princepe r. 2. :51o.

Vaz, ( Tr'^-hó ) delcobre a IlHa de Porco
Santo t. I. II. e depois a da Madeira ibid.

obtém ali huma capitania 12.

VaZ 5 ( Miguel ) Padre , Vicário Geral de
Goa , feu zelo e fua morte t. 3. 4.06.

Vaz , ( Miguel ) vai reconhecer a frota de
Solimaó Bachá , o que faz com muito
valor, e vai dar conta t. 3. 209.

Vaz , ( Pedro ) defende hum fortim perto

de Chaul , contra Aga-Mahmud e ali he
morto r. 2. ^4.^,

Vaz 5
(Simaó) Padre, trabalha na conver-

faó das Ilhas de More t. 3. 107. ali he
aíTacinado 108.

Vaz , ( Triílió ) bella acçaó que faz em
Ormus r. 2. 348.

Vedam , ( Livro da Religião dos Brachma-
nes ) fua antiguidade t. i. i.ii'.

Veiga, ( Izibel da ) elogio da fua virtude

e do feu valor no primeiro cerco de Diu
t. $. 218.

Veiga , ( Triftaó Vaz da ) chega ás índias

com novas cartas de fucceíTaõ t, 3. 27.

conferva a Cidade de Malaca indo ás Ilhas

do Sunda t. 4. 22 T. livrou-a fegunda vez

na fua retirada , e toma o Governo a ro-

gos do povo ibid.

Velozo , ( Fernando ) foldado da equipa-

gem de Vafco da Gama, Terror pânico

Hh quQ
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.
que teve em huma aldca de Negros t. 1.

h/(3. peio que expoz os feus a lerem àeCr

truidos ibid.

VELObo
,
(Pedro) feu valor e fua morte

»

r. 2. :5i4.

Veloso , ( Gonçalo ) trabalha com felici-

dade no eftabeiecimento do Chriftianifmo

na Ilha do More r. 3. 107.

Ventos , ( Os ) regulados em certas paragens

r. u 87.

Ver EDO KA 5 praça tomada por Madre-AIa-
luc r. 4. 406,

Vekido 5 ( Mclic Vèrido ) hum dos Tyra-
nos que fe erigirão em Soberanos no Rei-

no de Decaó t. 3. 171.

Vemízianos 5 ( ]oaó de) comanda com An-
tónio Rodrigues na couraça no fcgundo

cerco de Diu r. 5. :^oj,

Vespucio , ( Américo ) vizita as coftas do
Brazil 5 e dá o íeu nome á America t,

4. 461,

Ugentane 5 Aíadin /depois da tomada de Bin-
ram le intitula Rei de Ugentane , e ali

íc fortifica t. 3. 185.

VicHwou, Deos dos Índios t. i. 109.

VicTORiA 5 ( Navio a V I^^iona ) o primei-

ro que íez a viagem em torno do Mun-
do r. 2. 358. coniervado em hum arcenal

de Sevilha ^8í>.

ViFii^A 5 ( Francifco ) aíiignala o feu valor na

acçaô de AÒQn , une-fe ao filho mais moço
do Re/ de Carap'^'ír r, j. :^-R, Vi-
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Vieira , ( joaõ rcnn-^iss ) conferva o Bri-
zil á Coroa de Porrii

^,
il , [ca elogio t.

4. -250.

ViLLAiouos
, ( A icre de ) defende-fe bem

no lorte de Aíl^-.rin t. 4. 149.

ViLLEGAjNON , ( o Marquez de ) conduz os
Fran ezes Caiviniftas ao Brazil , debaixo
da protecção do Almirante de Coligny ,

r. 5. 466. converre-le, e faz jerder eíu
cmpreza ibid.

Vinagre , ( Fernando) O Padre , enviado ás

Ilhas de More por António Galvaó , faz

funçaó de General de armada e de Apof-
rolo j fatisfaz honrozamenre ambas t. 3.

169.

VisAPOuR 5
praça do Indoftan r. ^. 17^.

Utemutis, (Raja) Chefe dos JavasemMa-
Jaca 5 feu credito t. 2. 28. he contrario

aos Portuguezes 29. une-fe a Albuquerque
III. he feito Xabandar de Malaca 113.
fua traição M9. feu fuplicio 121.

Utemutis , ( o filho do Raj.i ) encarresjado de
apunhalar Diogo Lopes de Sequeira, naó
ouza executar o feu projeíflo t. 2. 32. he
punido com feu Pay 121,

X.

Xael, (Forte de ) tomado pelos Portugue-
zes 5 furor dos habitantes , e indignidade

dos que. o fitiiraó r. 3. 380.

Hh ii Xa-
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Xael

5 ( Cidade da Cofta da Arábia) he fa-

queada por D. Luis de Menezes t, 2,

^424.
Xavier, ( S. Francifco ) da companKia de

Jezus
,

paíTa as índias com Martinho Af-
ionfo de Souza r. 3. 271. Teu elogio e
íeus rrabalhos Apoílolicos 275. falva a Ci-
dade de Malaca e prcdice a vidoria dos
1'ortuguezcs contra os Achcnezes ^^6. e
fcguintes. aííiíle á morre do Vicc-Rei D»
3oaó de Caftro 38:5. feus progrelTos na pre-

gação do Evangelho 423. paíTa á Corte
do Rei de Candé , e conduz a Goa hum
Embaixador defte Prineepe 412. e recon-

duz o mefmo Embaixador a Ceilaó acom-
panhado de António Moniz Barreto 413.
paíli a Malaca e de lá ao Japaõ 450. vè
por aparição o perigo da Cidade de Ma-
laca ficiada 442. feus progrefibs e feus tra-

bal',os no Japaò de que he o primeiro

Apoíloio T49. e feguinies. emprehendc
converter a China , e conduzir hum Em-
baixador 454. alcança licença do Vice-
Rei , e faz nomear Diogo Pereira para ef-

ta Embaixada ibid. íuas difFerenças com
D. Álvaro de Attaide 455. excomunga-o
€ predice os caftigos com que Deos o ha-

via pu'.iir 458. morre na Ilha de Sancian ,

ibid. íeu corpo tranfportado a Malaca , e
depois a Goa ibid. acções fingulares da

íua conducla a refpeito de D. Álvaro de

Ataíde 455^. Xi-
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XiRALOBo , ( Luiz de ) Governador de Chal-

ie trabalha na converfaó do Rei de Ta-
nor t. 3. 407.

Z.

Zafadin , Governador de Calajata defende-

fe com felicidade de Jorge de Albuquer-
que que queria fazelo pre2iioneiro c. 2,

Zafar
, ( Ccrfario Turco ) desbarata Lu"z

de Figueira pela fraqueza dos Capitacns

da íua efquadra t. 4. 23. recebe ordem de

Soiimaó para hir tom.ir o Governo das

maós de Alechelubi , 82. dá calTa aos Por-

tuguezes e toma alguns 8^.

Zafahadjn , deftruido por AíFonfo de A1-.

buquerque t. l. 559.
Zaire, rio de Afrrica r. I. 59.

Zambeze, Nome de hum rio, r. i. 275^.

Zaman, ( Mir Mahamed ) afpira a fazer-fc

Rei de Cambaia depois da morte de Ba-
dur t. 3. 198. offerece-fe á Rainha Mái
defte Principe para a vingar, e dilTo he
diíTuadido 199. recorre aos Portuguezes , e
perde o tempo , naó feguinrío o confelho

00 General , ibid. faz-fe odiozo aos fid.il-

gos Guzararcs, e retira-fe para o Rei dos

Mogoles que lhe dá o Reino de Benga-
la , donde he expulío por Tfercaó 187.

Zambeza, rio do Reino de Monomotapa r.

4. 228.

Zak-
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Zanguhbau , Cofta de AíFrica t. l. Ijí*

Zanzibar, ( iJha fobre a Cofta de ZanguC-
bar ) feu Rei feito tributário de Portu-

gal t. I. 272.
Zarco, ( ]oaó Gonçalves) defcobre a Ilha

de Porto Santo e a ilha da Madeira ,

obteiTi huma capitania neíla ultima t. i.

II. e íe;?:uinres.

Zeibit, ( Cidade da Arábia ) tomada por
Reis Solimaó t. 2. 240. Cheque c^e Zei-

bit tem a cabeça cerrada t. 3. 204. Chc-
qne de Zeibit. envia hum íoccorro de Ja-

nizaros a Grada-Hamed 2^5;.

ZtiTADiM Segunio, ( Re: de Ormus ) faz-

le tributário de Ponogal t. i. 510. e íe-

guintes. íubleva-ie contra Albuquerque 32^»

lua morte t. 2. 221.

Zeila 5 he queimada por António de Miranda
t. 3. 64.

Zeimoto , ( Francifco ) hum dos três primei-

ros Forrnguezes que chegarão ao Japaó

t. 3. 4a6.
Zeinal , (o Sultaó ) Rei de Pacem , comba-

te com AfFonfo de Albuquerque , e fe en-

trega depois a elíe fem violência t. 2. 309.
paíTa duas vezes do campo de Albuquerque
para o de Mahmud , e porque ibid. fliz-le

genro de Mahmud , e torna a entrar nos

feus Eílados ibid. procura os Portugue-

zes ibid. propoziçoés que elle faz a Jor-

ge de Albuquerque ibid. he atracado , de-

fen-r
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fende-fe com valor c morre pelejando

311.

Zonas, Erro popular fobre os que as crem
inhabiradas r. i. 9.

ZuBo
, ( Ilha do eftreito de Sunda) o Rei da

Ilha de Zubo r. 2. 582, recebe Maga-
lhães, taz-fe Chriftaó , desbarata o inimigo
com o íbccorro de Magalhães joid. aco-

moda-íe com os íeus inimigos, renuncia o
Baptifmo 5 e faz huma infigne traição aos
feus hofpedes 383.

Fim do Indçx de toda a obra.
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